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Drodzy Czytelnicy,
Przedstawiamy nowe
pismo edukacyjne redagowane przez zespół
nauczycieli konsultantów
RODN i IP „WOM”
w Rybniku. Nadaliśmy
mu tytuł „Dialog Edukacyjny”, wierząc, że stanie
się on forum wymiany
„nauczycielskiej myśli”,
doświadczeń, refleksji, propozycji i najróżniejszych
koncepcji.
Będzie to kwartalnik integrujący i wspierający nauczycieli, otwarty na zmiany zachodzące
w rzeczywistości oświatowej. Łamy naszego kwartalnika udostępniamy wszystkim twórczym nauczycielom. Publikowane w nim będą prace
prezentujące w sposób nowatorski zagadnienia
związane z tematyką lekcji, metodami aktywizującymi, organizacją lekcji i szkoły, systemami
szkolno-wychowawczymi, ocenianiem, diagnozowaniem, mierzeniem jakości pracy szkoły,
WDN, doradztwem metodycznym i inne. W kwartalniku zamieszczone będą opracowania wskazujące jak optymalnie wykorzystać dany pomysł, dostarczające przykładów i zachęt do eksperymentowania, przedstawiające różne sposoby dochodzenia do wiedzy.
Do stałej współpracy zaprosiliśmy doradców metodycznych z poszczególnych gmin regionu
rybnickiego, pracowników naukowych wyższych
uczelni znajdujących się na naszym terenie, bibliotekarzy, dyrektorów szkół. Mamy nadzieję, że
dzięki temu pismo nasze stanie się istotnym elementem wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej.
Licząc na życzliwe przyjęcie serdecznie
zapraszamy państwa do udziału we współredagowaniu kwartalnika. Będziemy wdzięczni za wszystkie nadesłane do redakcji uwagi, sugestie a także za
każdy temat, który koresponduje z profilem i charakterem naszego pisma i jest warty według Państwa
opinii omówienia.
Numer pierwszy poświęcamy zarządzaniu
jakością w placówkach oświatowych. Chcemy
zwrócić uwagę na konieczność promocji szkoły,
zbiorów i usług bibliotecznych jako naturalnej
konieczności rozwijania nowoczesnych strategii
marketingowych oraz związków między potrzebą
kreowania wizerunku i promocji szkoły a nowoczesnymi środkami przekazu jako narzędziami pomagającymi zrealizować to zadanie.
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OKIEM FILOZOFA
dr Michał Kapias

Chcemy zaprezentować państwu cykl artykułów, które będą ukazywać się w kolejnych numerach naszego pisma, dotyczących spraw szeroko
rozumianej dydaktyki, lecz w nieco innym pryzmacie. Prezentowałyby one różnego rodzaju problemy
z zakresu, nauczania, wychowywania, czy zarządzania w oświacie, lecz czynione z innego „podwórka” – z punktu widzenia filozoficznego. Zabieg
taki miałby na celu wskazania szerszego kontekstu
namysłu i rozważania problematyki pedagogicznej
oraz wyjaśnienia przyczyn różnorakich zjawisk.
W prezentowanym cyklu szczególne miejsce zajmowałaby tematyka etyczna, tak bliska każdemu
człowiekowi, a zarazem tak zaniedbana, bądź manipulowana we współczesnym świecie.
Pierwszy artykuł podejmuje zagadnienie
związku jaki istnieje pomiędzy filozofią a wychowaniem. Wykazuje, iż u podstaw tej relacji leży
koncepcja pojmowania człowieka. Kim jest jednak
człowiek, który podlega procesowi wychowania?
To pytanie, które zostanie podjęte w dalszych
prezentacjach. Mamy nadzieję, że nieco akademicki ton nie zrazi naszych czytelników, przeciwnie – może pomóc w poszerzeniu naukowego
spojrzenia na sprawy, których doświadczamy w codziennej praktyce.
CZYM JEST FILOZOFIA WYCHOWANIA?
Gdyby przyjrzeć się dziejom filozofii, to
można zauważyć, iż zasadniczo szeroko rozumiane
zagadnienia pedagogiczne leżą w polu jej zainteresowań już od samego początku.1 Podobnie zresztą
jest z pedagogiką, której podstawy swymi korzeniami sięgają do filozofii. Jednak w dziejach
nowożytnej historii można zaobserwować pewien
rozbrat pomiędzy obiema naukami (choć od pewnego czasu ten stan powtórnie ulega korzystnym

1

zmianom). Dziś ludzkość nastawiona na skuteczność i efektywność w dziedzinie technologii –
ale także gospodarki czy polityki – chce w podobny
sposób postrzegać cały proces wychowawczy. Ma
on zatem prowadzić do ściśle określonej skuteczności procedur i działań, efektem czego ma być
precyzyjnie „zaprogramowany” człowiek, który
jest w stanie osiągnąć wiadomy bądź przewidywalny efekt. Skutkiem tego jest zapomnienie o
wielce pomocnej w takim działaniu wiedzy
mądrościowej na rzecz postmodernistycznie pojmowanych nauk ścisłych – w szczególności
socjologii, biologii czy psychologii. 2 Takie trendy
prowadzą niestety do rozbicia spójnej struktury
egzystencjalnej człowieka. Nie pojmuje się go już
jako jedno, jako compositio duszy i ciała, lecz
sprowadza się go do bliżej nieokreślonych
atawistycznych odruchów, podświadomych
popędów lub po prostu mechanistycznych i materialistycznych zarazem dążeń, które zwykle są wzajemnie do siebie niesprowadzalne. Współczesna
nauka „rozebrała” człowieka na tyle elementów, iż
wydaje się niemożliwością „poskładanie” go w
jedną pierwotną całość. Człowiek, który wreszcie
miał być całkowicie odkryty, poznany i przejrzysty,
powtórnie stał się tajemnicą.3
Sytuacji tej nie ratowała nawet sama filozofia, która odczuwa pewien wewnętrzny kryzys
własnej tożsamości. Konsekwencje scjentyzmu,
nihilizmu czy trwający postmodernizm niszczył w
filozofii to, co od wieków należało do jej istoty –
poszukiwanie mądrości poprzez posługiwanie się
przez człowieka rozumem wyjaśniającym w świetle
prawdy sens świata i własnego istnienia.4 Demokratyzowanie wszystkich sfer poznawczych w
naszym życiu doprowadziło do zarzucenia filozofii
jako zaplecza wszelkich nauk – na jej miejscu
postawiono zaś mit i ideologię. Filozofia przestała

Zob. B. Izzo, L’educazion tra filosofia e scienza, Roma 1988, s.7.
Zob. P. Jaworski, Psychopedagogika – czyli jak psychologia zmienia szkołę, „Cywilizacja” 7:2003, s. 67 n.
3 Zob. A. Carrel, Człowiek istota nieznana, Warszawa, [b.r.w.]; A. Maryniarczyk, Dlaczego kryzys wiedzy o człowieku?, „Człowiek
w kulturze” 12:1999, s. 93-103.
4 Zagadnienie to skądinąd bardzo poważne i dyskusyjne wymagałoby szerszego wyjaśnienia, które nie sposób
w tym miejscu uczynić. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć chociażby w następujących pozycjach: V. Possenti, Filozofia
po nihilizmie, Lublin 2003.;
Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia, [w:] tegoż red., Postmodernizm. Wezwanie dla chrześcijaństwa, Poznań 1995, s.
9 – 27.
2
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być scientia prima. Po zredukowaniu jej do logiki,
bliższa stała się przyrodoznawstwu.5 Nie sięga już
po odwieczne pytania dotyczące człowieka. Filozofia współcześnie sytuuje się często pomiędzy
poznaniem przednaukowym a poznaniem
„ponadnaukowym”. 6 Potrzeba zatem powrotu do
klasycznego namysłu nad „umiłowaniem
mądrości”, gdyż „tylko filozof żyje ze wzrokiem
skierowanym na naturę i na to, co jest boskie, i tak,
jak sternik umocniwszy swe życie w tym, co jest
wieczne i niezmienne tam zarzuca kotwicę i żyje
według własnej woli.”7
Nic więc dziwnego, iż nastąpił rozpad
„współpracy” pomiędzy filozofią a pedagogiką. Tej
pierwszej zarzucano abstrakcyjność teorii, oddalenie się od rzeczywistych problemów ludzkich (w
tym kontekście związanych z wychowaniem),
wreszcie – nadmierną ideologiczność i
dogmatyczność.8 Osiągnięcia i pomoc filozofii
została zastąpiona rezultatami odrębnych nauk
takich jak: biologia, psychologia, socjologia i inne.
Wbrew pierwotnemu optymizmowi, okazało się jednak, że pokładane w tym przedsięwzięciu nadzieje stały się płonne. Brak rzetelnej i
całościowej antropologii, a także niezawodnej wizji
wychowania, doprowadziły pedagogikę do błędów
i zagrożeń ideologicznych, do poddania jej procesom „socjologizacji” i „psychologizacji”. Każdorazowo kończyło się to niezmiernie redukcjonistycznymi koncepcjami wychowania.9 Dlatego też
koniec XX w. to okres ponownego zainteresowania
się pedagogiki filozofią w sensie klasycznym, a
zwłaszcza antropologią personalistyczną. Powraca
także do łask filozoficzny namysł nad
wychowaniem.10
Filozofia wychowania zajmowałaby się
więc „rozwojem moralnym i stosunkiem między
jednostką a przyjętymi ogólniewartościami.” 11
Byłaby więc częścią ogólnej filozofii edukacji
(zajmującą się wykształceniem i sprawami instytucjonalnymi), ze szczególnym jednak

nastawieniem na modelowanie rozwoju moralnego
człowieka. Jej tożsamość wynika także ze
współpracy z innymi sferami ludzkiej aktywności –
ze sztuką, religią, a przede wszystkim moralnością.
Nie zamyka się więc w kręgu utopijnych teorii czy
ideologii, lecz wyrasta z praktyki i doświadczenia
wychowania, które to łączy z ideami i nurtami filozoficznymi, po to by tworzyć konkretną wizję
ludzkiego wychowania. W tym kontekście filozofia
jako taka zadawałaby pytania o to czego i dla czego warto uczyć? Innymi słowy poszukiwałaby
teleologicznego sensu wychowania.
Rozpatrując przeto problematykę filozofii
wychowania koniecznym staje się wskazanie zadań
i funkcji jakie winna spełniać. Przede wszystkim
więc należy analizować istniejące już teorie wychowawcze pod względem ich spójności
wewnętrznej. Chodzi tu o badanie ich zgodności z
deklarowanymi celami i zasadami. 12 Wiąże się to z
analizą języka pedagogicznego, rozpatrywanego
pod względem jego złożoności i podziałów; a więc
ukazywanie znaczeń pojęć, umiejscawianie ich w
strukturach poszczególnych doktryn pedagogicznych, unifikacja języka naukowego (celem jego
intersubiektywnej uniwersalności). W ten sposób
dokonywałaby się także krytyczna analiza samej
pedagogiki jak i wiedzy przez nią podawanej. 13 W
dalszej konsekwencji chodzi o weryfikowanie
„odgórnych” teoretycznych założeń w pedagogice
oraz eliminowanie deformacji pojęciowych. Trzeba
więc mieć tu na uwadze stosowanie myślenia krytycznego i antydogmatycznego, przy zastosowaniu
odpowiedniej dawki refleksji naukowej. Działania
takie wiązałyby się z krytyczną weryfikacją stereotypów, przesądów kulturowych, światopoglądowych, społecznych itp.14
Istotną rolą filozofii w wychowaniu jest
pewien całościowy ogląd – w przeciwieństwie do
działań wszystkich innych spokrewnionych z pedagogiką nauk szczegółowych. Filozofia zatem dokonuje integralnego namysłu zarówno nad podmio-

5

Zob. A. Maryniarczyk, Dlaczego kryzys wiedzy o człowieku?, op. cit., s. 102.
Zob. G. Galeazzi red., Scienza e filosofia oggi, Milano 1980.
7 Arystoteles, Zachęta do filozofii, Warszawa 1988, s. 18.
8 Zob. C. Nanni, L’educazione e scienze dell’educazione, Roma 1984, s. 94.
9 Zob. H. Kiereś, Spór o edukację – kontekst filozoficzny, „Cywilizacja” 7:2003, s. 41-45.
10 Zob. K. Price, Education and Philosophical Thought, Boston 1965.; A. E. Szołtysek, Filozofia wychowania, Toruń 1998.
11 S. Gałkowski, Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Lublin 2003, s. 26.
12 Zob. M. Nowak, Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, [w:] F. Adamski red., Poza kryzysem tożsamości. W kierunku
pedagogiki personalistycznej, Kraków 1993, s. 41 – 47.
13 Zob. O. Reboul, La philosophie de l’éduction, Paris 1989, s. 7 – 11.
14 Zob. C. Nanni, L’educazione e scienze dell’educazione, op. cit, s. 109.
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tem wychowania, jak i przedmiotem, czyli samym
aktem wychowawczym. Dokonuje próby „zrozumienia” i całościowego oglądu różnych szczegółów
świata i życia ludzkiego.15 Rozpatruje ciągłość i
wzajemną spójność znaczeniową różnorodnych
danych, informacji czy wskazówek płynących z
doświadczenia empirycznego bądź spontanicznego
myślenia, które dotyczą kwestii wychowawczych. 16
W efekcie filozofia wychowania nie zatrzymuje się
na samych faktach, lecz dopełnienia ich tym co
możliwe. Innymi słowy nie chodzi wyłącznie o
„suchą spekulację” nad danymi, ale o próbę przedstawiania rozwiązań występujących trudności, podawanie odpowiednich ku temu metod i sposobów.
Powoduje to powstawanie myślenia perspektywicznego – prowadzi do dojrzewania ukrytych aspektów, prostowania dewiacji i umacniania intencji.
Ujmując to wprost: filozofia nie jest tylko od interpretowania, ale także (a może przede wszystkim)
od zmieniania świata.
Konsekwentnie obrawszy powyższy kierunek realizacji działań filozofii wychowania,
niezbędnym jest zaznaczenie i tej myśli, która
sugeruje podjęcie działań poszukujących samego
sensu wychowania. Niejednokrotnie tendencja ta
jest rozpatrywana w kontekście określonej koncepcji społeczeństwa i człowieka. 17 Dlatego też w
działaniach tych przejawiałaby się zdolność ludzkiego intelektu do poszukiwania jakiejś jednoczącej zasady wszystkich prezentowanych treści i idei.
Intelekt taki byłby także otwarty na dialog ze światem, a więc na fakt, obcowania treści wychowawczych w konkretnym kręgu kulturowym, społecznym, religijnym, a wreszcie cywilizacyjnym. 18 Istotną rolę na tym etapie rozważań nad zadaniami filozofii wychowania odgrywać będą specyficzne
cele, jakie wychowanie winno realizować. W
głównej mierze będą one oscylować wokół postaw
moralnych człowieka, a więc dotyczących spraw
etyki i aksjologii. Stąd też ważną kwestią jest uzmysłowienie sobie przez każdego wychowawcę
owych filozoficznych podstaw, na których osadzony jest cały proces wychowawczy.
Ostatecznie więc należy przyjąć, iż filozofia wychowania zmierza – przy wykorzystaniu
całego dorobku samej filozofii i pokrewnych jej
dziedzin poznawczych – ku wskazani tych elementów struktury świata i ludzkiej egzystencji,
które wpływają i kształtują cały proces wychowa-

wczy. Nie jest ona w stanie sama rozstrzygnąć
wszystkie problemy związane z tym procesem, lecz
może stanowić pewną legitymizację konkretnych
rozstrzygnięć, wskazując na ich edukacyjne i wychowawcze konsekwencje.19
Stąd też trzeba zauważyć, iż próbując
stawiać filozoficzne pytania o sposoby wychowywania człowieka, niezbędnym jest równocześnie
pytać o to, kim on jest?
W pytaniu tym zawarta jest także niewiadoma dotycząca całej jego egzystencji – sytuacji
życiowej, zamierzeń, działań itp. Ponadto kwestia
ta wplata się w cały szereg różnorakich idei czy
modeli człowieka, które warunkowane są trendami
światopoglądowymi, ideowymi czy religijnymi itd.
Ostatecznie niemożliwością okazuje się rozwiązywanie zagadnienia wychowania bez odwołania się
nie tylko do wielorakich badań nauk szczegółowych, ale także (a może przede wszystkim) do
całościowej – można rzec globalnej – refleksji antropologicznej, którą dokonuje nad człowiekiem
filozofia. Dopiero bowiem wiedząc – kim naprawdę jest człowiek – można określić jak uczynić go
w pełni ludzkim.

15

Michał Kapias - pracownik naukowy Akademii
Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach

Zob. J. Dewey, Democrazia ed educazione, Roma, 1965, s. 415 – 416.
Zob. tamże, s. 417 – 418.
17 Zob. R. Schulz, O statusie i zadaniach aksjologii pedagogicznej, [w:] T. Kukołowicz, M. Nowak red., Pedagogika ogólna.
Problemy aksjologiczne, Lublin 1997, s. 23 – 33.
18 Zob. C. Nanni, L’educazione e scienze dell’educazione, op. cit, s. 112 – 113.
19 Zob. L. A. Reid, Philosophy and Education. An Introduction, London – Melbourne – Toronto 1962, s. 14.
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TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA
MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE
SZKOLNEJ - PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
I OCENA ICH EFEKTÓW
Grażyna Studzińska

Przygotowując się do napisania ninejszej
pracy poświęciłam sporo czasu na analizę własnej
edukacji, która doprowadziła mnie do tak głębokiego zainteresowania technologiami informacyjnymi w nauczaniu, a w szczególności w nauczaniu
języków obcych wspomaganym komputerem. Starałam się przypomnieć sobie, jak to było, kiedy
uczyłam się i nauczyłam czynności, które do dziś
wykonuję biegle i bez stresu, takich, jak czytanie,
pływanie, jazda samochodem, korzystanie z komputera, czy wreszcie gotowanie. Z analizy tej
wypłynął naturalny wniosek: wszystko, co umiem
robić dobrze, jest mi niezbędne do życia i po prostu
sprawia mi przyjemność! Od tego więc zacznijmy
– żeby się czegoś nauczyć, trzeba bardzo chcieć.
Czyli…posiadać motywację wewnętrzną.
Dziecko w wieku 0–3 wchłania wiedzę
nieświadomie, na zasadzie naśladownictwa
dorosłych lub obserwacji świata zewnętrznego,
powyżej czwartego roku życia wszystko, czego się
uczą dzieci, to zabawa, poparta samodzielną praktyką. W szkole podstawowej, uczniowie przygotowują się do kodowania wielu, rozmaitych informacji, których ilość zwiększa się z każdym rokiem
spędzonym w szkole, a przechodząc kolejne etapy
edukacji uczą się, jak tę wiedzę pozyskiwać, wykorzystywać i segregować oraz dokonywać selekcji.
My, to znaczy dorośli, wszystkie te etapy
mamy już za sobą. Właściwie nic nie zmusza
naszego mózgu do ciągłego wysiłku, a już na
pewno do codziennego treningu pamięci, opartego
na wiadomościach przydatnych oraz, w większości,
całkiem zbędnych. Jedynym czynnikiem, który
może sprawić, że zaczynamy się uczyć czegoś
nowego, jest wizja obiecanej nagrody. Nagrody, jak
to zwykle bywa, są różnorodne, od czekoladki począwszy, na wyższym, kierowniczym stanowisku
kończąc.
Z zapałem więc zapisujemy się na przykład
na kurs komputerowy i przystępujemy do działania.
Kiedy jednak nie otrzymujemy nagrody, jest to
przeważnie początek końca. Motywacja musi bowiem być poparta czynnikiem zewnętrznym.
Ściślej mówiąc, żeby się zmotywować, trzeba znać
bezpośrednie korzyści płynące z wytężonego
wysiłku.

Czy nie łatwiej jest uczyć się obsługi komputera, mając do wykonania konkretne zadanie?
Oczywiście, ponieważ wtedy nie ma innego wyjścia. Przeważnie my, jako nauczyciele, zdajemy
sobie z tego sprawę dopiero wtedy, kiedy już się w
takiej stresującej sytuacji znajdziemy. Kiedy natomiast nauce towarzyszy atmosfera relaksu, nic nie
zaprząta naszych umysłów, sprawy zostawione w
domu zdają się być bardzo odległe, a miłe chwile
zapamiętujemy na długie miesiące. Wykorzystajmy
więc to doświadczenie do przekazania wiedzy
swoim uczniom. Bawmy się ucząc i pozwólmy im
na to samo, a przecież środowisko multimediów
jest dla uczniów XXI wieku znacznie bardziej naturalne niż szkolna ławka.
Z nauką wspomaganą technologiami informacyjnymi nie jest niestety tak, jak z pływaniem.
Można powiedzieć, że rzuceni na głęboką wodę
natychmiast przypomnimy sobie potrzebne ruchy
rąk i nóg, mimo że nie pływaliśmy od dłuższego
czasu. Technologii jednak trzeba używać ciągle,
ponieważ bardzo szybko następuje jej dezaktualizacja. Brak codziennego kontaktu powoduje
sytuację, jakbyśmy nigdy wcześniej nie mieli
z technologią do czynienia. Typową sytuacją zdaje
się być zaczynanie kursu komputerowego kilkakrotnie od tego samego poziomu.
W metodyce języka angielskiego, która jest
mi naturalnie bliska, pojęcie to nazywa się „spiral
approach”, co oznacza, że uczymy się od nowa i
ciągle tego samego, obudowując zastaną wiedzę
dodatkowymi elementami, jak skorupkę ślimaka
albo pień drzewa. I o to właśnie chodzi.
Jeśli przyjąć raz jeszcze, że czynności,
które robimy dobrze muszą sprawiać nam przyjemność, to łatwo dojść do wniosku, że powinny nam
się również kojarzyć z czymś bardzo miłym, jak na
przykład (w moim wypadku) głaskanie kota,
słuchanie jazzu, czy dobry, kolorowy sen. Spróbujmy więc dodać pozytywne skojarzenia do naszych
wysiłków komputerowych i rozpocząć od łączenia
różnych elementów w nie całkiem logiczne ciągi.
Połączmy wysiłek umysłowy ze swobodną
zabawą, biorąc przykład z naszych uczniów.
Przekażmy uczniom poprzez własny przykład, że
wszyscy jesteśmy autonomiczni, sami stanowimy o
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własnym rozwoju, nikt nas niczego nie nauczy bez
naszej woli i nie zmusi do trwałego zapamiętania
faktów.
„Cudowne” techniki i metody, które są reklamowane przez media nie zadziałają bez naszego
udziału, a nawet jeśli już cokolwiek przyswoimy, to
szybko wyrzucimy z pamięci, jeśli nie będzie nam
to do niczego potrzebne. A znajomość technologii
potrzebna jest nam wszystkim i to coraz bardziej,
nawet, jeśli w tej chwili jeszcze nie odczuwamy
presji zewnętrznej, to możemy się jej wkrótce
spodziewać.
Nie tak dawno wydawało nam się, że komputer zarezerwowany jest dla niewielkiej grupy,
wykształconych osób, przeważnie mieszkańców
dużych miast, pracujących w wielkich korporacjach. Ale czy w dobie scalania państw europejskich, możemy sobie wyobrazić kelnera, nie
umiejącego rozliczyć zamówienia, fryzjerkę, która
nie wie, jaki styl i kolor włosów dobrać do komputerowego wizerunku klienta, rolnika, prowadzącego gospodarstwo agroturystyczne, które nie
jest reklamowane w internecie i świadczy usługi
wyłącznie dla Polaków, czy też kasjerkę w banku
oferującym rozliczenia wyłącznie gotówkowe?
Do opisanych wyżej sytuacji niezbędny jest
komputer z podłączeniem do internetu oraz
umiejętności poprzedzone szkoleniem charakterystycznym dla danej grupy zawodowej, a do tego
odrobina pewności siebie. Rozumiemy przecież, że
traktujemy naszą wiedzę wybiórczo i nikt nie jest w
stanie być ekspertem w wielu dziedzinach. Jeśli
zdamy sobie sprawę, do czego rzeczywiście
będziemy używać komputera, a nasza wyobraźnia
podsunie nam konkretne obrazy, to już połowa sukcesu. Znaczy to, że nie tylko chcemy, ale chcemy
świadomie. Teraz dopiero możemy zacząć
prawdziwą naukę bez obawy, że zniechęci nas
zawieszenie systemu, czy przerwa w dostępie do
internetu.
Mając do wyboru wielką ilość kursów i
szkoleń dla nauczycieli, gubimy się i nie bardzo
wiemy, czym się sugerować. Nauczyciele, którzy
poświęcają wiele czasu i pieniędzy na samodoskonalenie nie zawsze wiedzą, czego tak naprawdę oczekują, co gorsza, przeważnie nie wcielają w życie wiedzy technologicznej zdobytej na
kursie, a co za tym idzie, tracą bieżące doświadczenia, o czym była już mowa powyżej. Nie
zawsze mogą i chcą wykorzystać zdobytą wiedzę,
jako narzędzie metodyczne, służące zmianie podejścia do klasycznego modelu nauczania, nakierowanego na pamięciowe opanowanie materiału,
czy też podniesienie jego jakości poprzez komunikację z uczniem, której efekty z pewnością przydadzą się w życiu. Czynnikiem oporu i restrykcji

jest często kierownictwo szkół, traktujące zajęcia w
pracowni komputerowej jako pewną formę relaksu
i obniżenia dyscypliny uczniów. A także generowania zaległości w materiale programowym. Nic
bardziej błędnego. Spójrzmy tylko na różnicę
między tym, jakie materiały dydaktyczne są dostępne dla wszystkich uczniów jednocześnie w
formie drukowanej, a jaką mnogość i zróżnicowanie możemy wykorzystać korzystając z zasobów
internetu.
Czy klasyczny podręcznik, lekcja po lekcji,
zaoferuje opracowania dla różnorodnych grup zaawansowania? Czy jedna książka poradzi sobie z
problemami osób starszych, czy jej metodyk i autor
właściwie dobierze materiał i tempo zajęć do
potrzeb naszej grupy? I wreszcie, co otrzymamy po
zakończeniu tradycyjnego kursu, szkolenia, czy
szkolnego semestru? Czy tylko świadectwo danej
szkoły, czy może rzetelną, zewnętrzną ewaluację
potwierdzającą umiejętności oraz globalną platformę porozumienia w języku komputera rozpoznawalnym w krajach całego świata ? Czy przy realizacji sztywnego programu podręcznikowego my
sami, jako nauczyciele, będziemy mieć rzeczywisty
wpływ na kształt kursu, jego atrakcyjność dla odbiorców i dobór zróżnicowanych metod?
Szkolenia oparte o technologie informacyjne i edukację multimedialną, przygotowujące do
życia zawodowego, oferowane są już w wielu polskich instytucjach lub przedstawicielstwach zagranicznych szkół uniwersytetów. Dobrze byłoby też
wykorzystać czas wolny do przeszukania zasobów
internetu pod względem nauczania online, coraz
popularniejszego na świecie, a jeszcze ciągle w
powijakach w naszym kraju.
Nie można pominąć tak ważnej kwestii, jak
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
oraz jego integralnych części: portfolio językowe i
zawodowy Europass, który jest ze standardyzowanym zbiorem naszych kwalifikacji i umiejętności
oraz przebiegu pracy zawodowej.
Europejski Paszport Językowy to jego
skomputeryzowany element, dający wszystkim
pracodawcom jasny obraz tego, jak radziliśmy sobie z nauką języków obcych od dziecka i jakie
umiejętności, przydatne na danym stanowisku
pracy możemy wykorzystać, a także jaki postęp
dokonał się w naszej edukacji przez lata nauki.
Warto kompletować elementy swojego
portfolio a kierownictwo szkoły powinno dbać o
wpisy w paszporcie, aby pozwolić swoim absolwentom na konkurencyjne zaistnienie na wymagającym rynku pracy.
Jedno jest pewne: jako nauczyciele róbmy
cokolwiek, aby być na bieżąco z nowoczesnymi
rozwiązaniami. Każdy wysiłek będzie nagrodzony
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małymi sukcesami. Słuchanie obcojęzycznego radia w internecie, oglądanie obcojęzycznej telewizji,
czytanie książek internetowych, tzw. e-booków,
artykułów w formacie pdf o tematyce, która nas
interesuje, a także bieżące przeglądanie stron internetowych na pewno będzie z pożytkiem dla rozwoju naszego umysłu, a co za tym idzie, lepszego
przyswojenia technologicznej wiedzy i kontaktu z
uczniami. Podróżujmy w sieci, bierzmy udział w
konferencjach wirtualnych, kursach internetowych

i szkoleniach on - line, rozmawiajmy z uczestnikami czatów pamiętając, żeby nie przerywać nauki.
Nie ma wieku lepszego i gorszego do pracy nad
sobą i poszerzania swojej wiedzy, są tylko mniejsze
i większe chęci.
Grażyna Studzińska – konsultant Regionalnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji
Pedagogicznej „WOM” w Rybniku

RODNiIP “WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Projekt multimedialny na ścieżkach przedmiotowych z
wykorzystaniem języka obcego.
• Multimedia w nauczaniu języków obcych.
• Prezentacje multimedialne i strony internetowe jako
pomoce dydaktyczne.
• Projektowanie stron www.
• Tworzenie i prowadzenie strony internetowej w oparciu
o nowwoczesne systemy zarządzania treścią.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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NOWOCZESNE ŚRODKI PRZEKAZU A KREOWANIE
WIZERUNKU I PROMOCJI SZKOŁY
Piotr Tokarz

Im lepiej cię znają, tym bardziej cię lubią, ale pod warunkiem, że na to zasługujesz. Zadbaj najpierw o reputację, a potem ją upubliczniaj.
Edward Pendray,
Zasady public-relations
Dotychczasowe siły napędowe i
mechanizmy szybkiego upowszechnienia informacji w pewnym stopniu się wyczerpały. Aby
umożliwić w przyszłości kreowanie wizerunku
szkoły oraz jej promowanie, należy przybliżyć
szkołę społeczności lokalnej. Bez wykorzystania
nowoczesnych środków przekazu, a zwłaszcza interaktywnej satelitarnej telewizji cyfrowej i internetu, jest to trudne do zrealizowania zadanie.
Kreowanie wizerunku i promocji szkoły to
między innymi sztuka przekazywania informacji
społeczeństwu przy użyciu mediów; ogół działań
mających za zadanie wytworzenie pozytywnego
wizerunku społecznego danej instytucji. Działania
takie stanowią jedno z niezbędnych narzędzi
służących budowaniu pożądanego wizerunku
każdej instytucji, w tym także oświatowej, w opinii
użytkowników, obecnych i przyszłych, społeczności lokalnej, władz, sponsorów, organów finansujących jej działalność. Istotą promocji jest obiektywne, uczciwe, sprawne i korzystne dla nadawców
oraz odbiorców zarządzanie informacją o firmie w
celu utrzymania jak najlepszego obrazu danej instytucji. Podstawowym narzędziem kontrolnym jest
monitoring mediów, a celem stosowania jest wpłynięcie na opinię odbiorców.
ROLA I ZNACZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH
Zmiany na polskim rynku pracy, dynamiczny wzrost liczby szkół niepaństwowych
stworzyły nową sytuację dla podmiotów oferujących usługi edukacyjne.
Szkoły w Polsce stają przed coraz to nowymi wyzwaniami. Spowodowane jest to przede
wszystkim rosnącymi aspiracjami edukacyjnymi
społeczeństwa i coraz to większą konkurencyjnością na rynku usług edukacyjnych.
Szkoła, chcąc sprostać konkurencji powinna podejmować wszelkie działania, mające na
celu poinformowanie, przekonanie i nakłanianie
potencjalnego ucznia do skorzystania z oferowanej
usługi oraz działania przyczyniające się do budo-
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wania pozytywnego wizerunku szkoły. Powyższe
działania mieszczą się w ramach działalności promocyjnej jednostki. W artykule określono
przesłanki prowadzenia działalności promocyjnej w
szkolnictwie oraz instrumenty promocji, umożliwiające realizację działań promocyjnych w tymże
sektorze.
W szkolnictwie, w którym istnieje konkurencja, a oferty często tylko w niewielkim stopniu
różnią się od siebie, coraz trudniejsze staje się pozyskanie odpowiedniej liczby uczniów. Potencjalny
uczeń powinien być postrzegany przez oferenta
usługi edukacyjnej jako klient, którego trzeba
nauczyć się dostrzegać, a co najważniejsze, o którego należy zabiegać. Oznacza to, że w owych warunkach również szkoły są zmuszone do działań
zgodnych z orientacją rynkową, czyli ukierunkowanych na rozpoznanie potrzeb klientów oraz satysfakcjonujące ich zaspokojenie.
W przypadku usług edukacyjnych duże
znaczenie ma kształtowanie atrakcyjnej oferty
usług i pozytywnego wizerunku danej szkoły.
Czynnikiem, który w znacznym stopniu może
zadecydować o powodzeniu placówki edukacyjnej,
a także przyczynić się do pozyskiwania wciąż
nowych klientów (potencjalnych uczniów) jest szeroko rozumiana promocja. Zasadniczym celem
promocji jest informowanie, przekonywanie i
nakłanianie dokupna produktu lub usługi. Z jednej
strony konsumenci są informowani o firmie, jej
produktach (usługach), w celu skłonienia ich do
akceptacji, a następnie zakupu. Z drugiej strony w
kontaktach z konsumentami firma uzyskuje informacje o potrzebach i preferencjach ewentualnych
nabywców. Uważa się, iż promocja jest sposobem
komunikowania się z potencjalnymi nabywcami
towarów i usług, dla wpływania na ich postawy i
zachowania na rynku. Obejmuje ona zespół działań
i środków za pomocą których przedsiębiorstwo
przekazuje na rynek informacje charakteryzujące
produkt lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców
oraz pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastyczność popytu.
Ważne jest, aby promocja uwzględniała
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sposób, w jaki potencjalny nabywca podchodzi do
aktu zakupu. W przypadku usług edukacyjnych
ważne jest poznanie motywów wyboru danej
szkoły. Aby osiągnąć sukces, stać się zauważalnym
przez nabywców, należy wypracować odpowiednią
strategię promocji. Oznacza to wybór takiej strategii, która umożliwi zdobycie przewagi nad
konkurentami i umocnienie pozycji w długim okresie. Szkoły, które chcą wyjść poza rynki lokalne,
muszą się wyróżnić spośród potencjalnej
konkurencji, muszą eksponować cechy nadające jej
unikatowy, pozytywny charakter, aby przyciągnąć
nowych kandydatów.
Aby promocja odniosła pożądany skutek,
należy ustalić jej cele, a więc zaplanować efekty,
jakie w wyniku działań promocyjnych chce się
osiągnąć. Program promocyjnego oddziaływania
opracowany dla usług, w tym usług edukacyjnych,
powinien zawierać następujący zestaw celów:
• tworzyć, utrwalać i upowszechniać zainteresowanie usługowym produktem, jak również
firmą ten produkt wytwarzającą. Kreować „świadomość istnienia” firmy w jak najszerszych kręgach nabywców;
• upowszechniać szczegółową wiedzę o usługowym produkcie, jego złożonej budowie, kosztach, cenie, jakości wykonania;
• wykorzystywać promocję do podkreślenia odrębności oferty na tle konkurencyjnych ofert;
• ukazywać i uświadamiać korzyści wynikające z
nabycia oferowanego produktu;
• budować i utrwalać ogólnie pozytywny wizerunek firmy zarówno wśród aktualnych, jak i potencjalnych nabywców;
• korygować i eliminować błędne opinie o poszczególnych usługach lub firmie;
• udzielać rad i wyczerpujących informacji o specjalnej ofercie, innowacjach produkowanych w
ofercie starej;
• informować o jakichkolwiek zmianach, wyprzedzając odkrycia tych zmian przez konkurentów;
• zachęcać do kupowania (nabywania) usług.
Powyższy zestaw celów należy realizować
na rynku edukacyjnym. Potencjalny uczeń powinien być dokładnie poinformowany o działalności
danej placówki edukacyjnej, oferowanych kierunkach, sprawach stypendialnych i gwarancjach zatrudnienia. Przedstawienie oferty szkoły we
właściwy sposób: rzetelny, dokładny wpływa w
dużej mierze na wybór przez kandydata miejsca
jego dalszego kształcenia. Ważne jest także, by
dążyć do tego, aby szkoła wyróżniała się ofertą
spośród innych placówek tego typu, żeby nie była
jedną z wielu, ale określoną i jej oferta kierowana
była do konkretnego odbiorcy. Na rynku dóbr i
usług, w tym usług edukacyjnych, dokonanie wy-

boru odpowiedniej grupy odbiorców odgrywa
znaczącą rolę, ponieważ placówki edukacyjne starają się coraz bardziej segmentować rynek, różnicując swą ofertę w zależności od potrzeb i preferencji poszczególnych grup odbiorców.
Podstawowym problemem, który próbuje
się rozwinąć za pomocą systemu promocji, jest dotarcie z informacją o produkcie do pożądanego
segmentu rynku oraz nakłonienie potencjalnych
nabywców do skorzystania z oferty. Promocja
usług, w porównaniu do promocji dóbr materialnych, jest nieco bardziej utrudniona. Wynika to
między innymi z niematerialności usług. Niematerialny charakter usługi utrudnia jej zrozumienie i
zastosowanie elementów promocyjnych. Zdecydowanie łatwiej reklamować dany produkt, zachęcać
do jego kupna, niż niematerialną usługę. Z tego
względu często przedmiotem reklamy są materialne
składniki należące do otoczenia usług. Na przykład,
gdy reklamuje się usługi edukacyjne prowadzone
przez szkołę techniczno-informatyczną, to informacja na temat placówki może polegać na przedstawieniu dobrze wyposażonej pracowni komputerowej, zaprezentowaniu posiadanego sprzętu,
innych sal lekcyjnych, otoczenia budynku szkoły i
wielu dodatkowych elementów, które mogą
zachęcić odbiorcę informacji do zainteresowania
się ofertą. Wykorzystanie przedmiotów jako symboli zjawisk niematerialnych jest zatem dużym
ułatwieniem. Pomimo licznych problemów szkoły
nie rezygnują ze stosowania środków promocji,
wręcz przeciwnie – intensywnie przeprowadzają
wciąż nowe działania promocyjne.
System promocji szkół obejmuje zespół
środków o zróżnicowanych funkcjach i różnej
strukturze wewnętrznej. Tworzą one łącznie
złożoną kompozycję, w której dominujące znaczenie posiadają następujące instrumenty: reklama,
sprzedaż bezpośrednia, public - relations, sponsoring.
REKLAMA
Reklama jest jednym z środków promocji
stosowanych przez szkoły w celu dotarcia z informacją do rynku docelowego. Dobór środków i
metod reklamy zależy od wielu czynników, między
innymi od sformułowanego i uzasadnionego celu
reklamy, środków finansowych, które zamierza się
przeznaczyć na reklamę, dostępności najefektywniejszych środków reklamy, i innych czynników.
Środki reklamy można podzielić wg
różnych kryteriów. W przypadku działalności szkół
można zastosować:
• środki drukowane – reklamy umieszczane w
gazetach, czasopismach, a także ulotki, informa-
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tory;
• środki publicznego przekazu – radio, telewizja;
• środki korespondencji bezpośredniej – ulotki,
broszury reklamowe, foldery kierowane za pośrednictwem poczty;
• środki reklamy zewnętrznej – różnego typu ogłoszenia o charakterze reklamowym, prezentowane
na tablicach (billboardach), autobusach, tramwajach, przystankach i słupach ogłoszeniowych.
Istotnym zadaniem w ramach działań reklamowych jest przygotowanie rzetelnej i wiarygodnej
informacji o warunkach nauki. Informacje takie
mogą być zawarte w broszurach i ulotkach informacyjnych, jak również w kompleksowym informatorze. Ważne jest, aby z udostępnionych materiałów można było się dowiedzieć na temat systemu nauczania. W przypadku liceum profilowanego
ważną informacją dla przyszłego ucznia jest informacja o prowadzonych ewentualnie technikach
uzupełniających, obejmujących ten sam kierunek
nauczania. Materiały drukowane pełnią ważną rolę
nośnika informacyjnego i powinny zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania potencjalnego nabywcy usługi edukacyjnej. Mogą być rozprowadzone
drogą pocztową lub też bezpośrednio wręczone
zainteresowanym na drzwiach otwartych, targach
edukacyjnych lub w czasie ich wizyty w sekretariacie szkoły.

dzięki którym istniejące aktualne problemy
zostaną pomyślnie rozwiązane;
• wewnętrzny i zewnętrzny wygląd szkoły.
Zewnętrzny widoczny jest dla wszystkich przechodzących lub przejeżdżających obok placówki.
Potencjalnie ma więc wpływ na opinię największej liczby osób;
• podkreślanie atutów szkoły (np. bogata tradycja,
renoma szkoły, wybitni absolwenci, nowoczesność wyposażenia sal, wysokie kwalifikacje
kadry);
• dbanie o życzliwe traktowanie uczniów, rodziców i innych osób odwiedzających placówkę
edukacyjną;
• forma i sposób redagowania pism urzędowych
(często właśnie drogą pisemną zostaje nawiązany
początkowy kontakt z instytucją i tym samym
wytworzone o szkole pierwsze wrażenie);
• kontakty z prasą, radiem, telewizją oraz monitoring opinii lokalnego środowiska na temat danej
placówki edukacyjnej.
Public-relations jest tym elementem promocji, który bezpośrednio, niejako wykonawczo
realizować ma budowanie wizerunku szkoły.
Specjaliści do spraw public relations są bezpośrednio odpowiedzialni za planowanie, wdrażanie i
kontrolę działań przenoszących na rynek tożsamość
firmy. Jednym z elementów budowania wizerunku
jest opracowanie elementów tożsamości rynkowej
– identyfikacji wizualnej.
Każda instytucja posiada szereg możliwości budowania swojej tożsamości, aby być zauważalną i dobrze postrzeganą na zewnątrz. Szkoły
podejmują szereg działań identyfikacyjnych, które
umożliwiają jej wyróżnienie się wśród konkurencji.
Powiązane ze sobą szczególne atrybuty wizualne,
takie jak: znak graficzny (logo), kolorystyka, liternictwo, architektura pozwalają wyróżnić szkołę i
oferowane przez nią usługi spośród innych szkół.
Posiadanie oryginalnego wyróżnika jest pierwszym
elementem walki o miejsce w świadomości potencjalnego ucznia. Znak graficzny, (jego typografia, barwy, symbol) – powinien być odzwierciedleniem charakteru szkoły i kojarzyć się z nią.
Odróżniać tę szkołę od konkurencyjnych i być łatwym do zapamiętania, aby za pomocą tego logotypu można było szkołę identyfikować w działaniach, które podejmuje na zewnątrz.
Poza znakiem graficznym istnieją wszelkiego rodzaju akcydensy, a więc: listowniki, koperty, wizytówki, karty faksu, teczki, broszury.
Szkoły mogą traktować akcydensy, zwłaszcza listowniki i koperty jako okazję do popisu umiejętności efektywnego projektowania. Nie jest
również bez znaczenia rozmieszczenie na powierzchni kopert znaku graficznego, nazwy szkoły czy

PUBLIC - RELATIONS
Kolejna forma promocji – public - relations
odgrywa istotną rolę w strategii promocji usług
edukacyjnych. Public relations określane jest jako
świadome, zaplanowane i systematyczne działanie,
zmierzające do podtrzymywania prawidłowych
stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem, opierających się na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu.
Public- relations obejmuje zatem szereg działań
informacyjnych czy wręcz propagandowych w celu
wywierania wpływu na określone grupy społeczne.
Placówka oświatowa pragnie w ten sposób sama
kreować swój wizerunek i tworzyć pozytywną
opinię o swej działalności. Różnymi sposobami i
metodami dąży się do stworzenia klimatu zaufania
i wywołania przekonania, że cele danej placówki
edukacyjnej są zgodne z interesami otoczenia.
Public-relations obejmuje szeroki wachlarz działań
zapewniających szkole systematyczne komunikowanie się ze swoim otoczeniem. Do najważniejszych zalicza się:
• umiejętność mówienia o szkole w samych superlatywach przez wszystkich pracowników –
oznacza to podawanie wiadomości akcentujących
mocne strony, już osiągnięte sukcesy, szanse,
jakie rysują się przed szkołą, plany rozwoju,
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innych znaków identyfikujących szkołę.
Innymi elementami systemu identyfikacji
wizualnej są: oznakowanie środków transportu,
czyli mobilnej formy promocji, ubiory firmowe,
oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne różnych
obiektów szkoły. Każda szkoła, chcąca się utrzymać na rynku w dobie rosnącej konkurencji, powinna kształtować swój wizerunek stosując do tego
wyżej wymienione elementy identyfikacji wizualnej.
Ogólnie przyjmuje się, że działania public
relations powinny spełniać funkcje informacyjne,
organizować kontakty wewnątrz i zewnątrz oraz
kształtować i upowszechniać pozytywny wizerunek
szkoły. Należy utrzymywać kontakty z innymi
szkołami, zarówno gimnazjalnymi (do których to
uczęszczają potencjalni klienci), jak i ze szkołami
ponadgimnazjalnymi poprzez współpracę ciągłą i
uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Im
lepsza reputacja danej szkoły, tym więcej chętnych,
większa możliwość wyboru i tym lepsi potencjalnie
kandydaci. Dużą rolę odgrywa również tzw. opinia
szeptana. Kreatorami takich opinii są absolwenci
szkoły, pracownicy i uczniowie lat wyższych.
Przynależność do danej szkoły, która cieszy się
dobrą opinią i wysoką oceną zawartą w rankingach
publikowanych na łamach prasy, również przyciąga
i zachęca gimnazjalistów do podjęcia nauki w
danej szkole.
Często na podstawie wizerunku szkoły potencjalny klient dokonuje oceny jakości oferowanej
usługi, jeszcze zanim z niej skorzysta. Dlatego w
obliczu silnej konkurencji szkoły powinny dołożyć
wszelkich starań, aby wykreować silny, pozytywny
obraz szkoły. Ideą stosowanych działań promocyjnych w zakresie public-relations powinno więc
być rozszerzenie, doskonalenie stosunków z otoczeniem, wytworzenie atmosfery przychylności i
zaufania otoczenia do szkoły.

komunikacyjnej.
Nowe medium, jakim jest internet, znalazło
szerokie zastosowanie w działaniach promocyjnych
szkół. Obecnie wiele placówek edukacyjnych posiada własną stronę WWW, a także system aktualizacji informacji, które na tej stronie się znajdują.
Forma i zakres przekazywanych w ten sposób informacji jest raczej podobna. Zazwyczaj przekazywane informacje to:
• ogólne wiadomości o szkole, jej historia i bieżąca
działalność;
• struktura kształcenia oraz oferowane kierunki nauczania;
• zasady rekrutacji, terminy składania dokumentów;
• współpraca z zagranicą – możliwość wyjazdów
uczniów w ramach programu UE;
• udział w konferencjach, seminariach.
Szczególnie ważna jest atrakcyjność pierwszej strony, która stanowi wizytówkę danej
szkoły. Wrażenia wywołane u odbiorców muszą
być na tyle silne, aby zdecydował się on na przeglądanie kolejnych stron. Można przypuszczać, że
potencjalny uczeń - użytkownik internetu - szukający ściśle określonej informacji nie wycofa się z
poszukiwań nawet wtedy, gdy główna witryna
szkoły będzie mało estetyczna czy nieciekawa.
Może stać się to jednak przyczyną obniżenia oceny
wizerunku szkoły u tegoż użytkownika. Dlatego
placówki oświatowe powinny uniknąć takiej
sytuacji i dołożyć wszelkich starań, aby szkoła była
postrzegana jako oryginalna, atrakcyjna i nowoczesna.
Głównym celem promocyjnym internetu
jest wpływanie korzystnie na wizerunek szkoły,
reklamowanie się i przekazywanie informacji
zainteresowanym osobom. Internet jest medium
zarówno nowym, jak i nowoczesnym. Strony
WWW tworzone przez szkołę są zatem bardzo
ważnym narzędziem public- relations.

PROMOCJA INTERNETOWA
W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabiera tzw. promocja internetowa. Obejmuje
ona działania promocyjne firmy (reklama, public
relations, sponsoring) poprzez światową sieć telekomunikacyjną – internet. Treści promocyjne tu
występujące mogą być zarówno statyczne (tekst,
grafika), jak i dynamiczne (obraz, dźwięk). Cechą
charaktery styczną tej formy promocji jest jej niesekwencyjność oraz interaktywność.
Głównymi czynnikami stymulującymi
rozwój internetu jest wzrastająca dostępność komputerów o coraz większej mocy, przy jednoczesnym znacznym spadku ich cen oraz wzrost niezawodności i szybkości działania infrastruktury tele-

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
Pojawienie się w komunikacji masowej
sieci komputerowych na świecie przyczyniło się do
głębokich zmian w sferze edukacyjnej. Związane
jest to z pojawieniem się możliwości „kształcenia
na odległość”, jako specyficznie ustanowionego
sposobu komunikowania się ucznia z nauczycielem
i monitorowania przez nauczyciela procesu uczenia
się. Kształcenie nie stanowi usługi alternatywnej
dla kształcenia tradycyjnego, lecz stanowi jego
uzupełnienie i wzbogacenie. Jest raczej sposobem
realizacji tych zadań edukacyjnych oraz zaspokojenia tych potrzeb edukacyjnych, dla których formy
tradycyjne są niedostępne, niedogodne lub zbyt
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kosztowne. W Polsce kształcenie na odległość jest
jeszcze mało rozwinięte, ale należy spodziewać się
w niedalekiej przyszłości jego rozwoju.

zwiedzenia sal komputerowych i laboratoryjnych.
Skuteczność sprzedaży osobistej w dużym stopniu
zależy od życzliwości i komunikacyjnych umiejętności pracowników szkoły – sprzedawcy usługi.

SPONSORING
Inną formą promocji na rynku usług edukacyjnych jest sponsoring, którego cenną zaletą jest
pośrednie oddziaływanie na potencjalnego klienta
jak również kształtowanie wizerunku szkoły. Ze
względu na ograniczone środki budżetowe szkoły,
nie jest to działalność rozwinięta na większą skalę.
Niemniej jednak można spotkać się ze sponsorowaniem przez szkoły imprez sportowych, zajęć
pozalekcyjnych. Każdy rodzaj i forma sponsoringu
pozytywnie wpływa na wyobrażenie o danej szkole
i wzmocnienie wizerunku szkoły, komunikowaniu,
propagandzie, podwyższaniu popularności i wywołaniu pozytywnych skojarzeń z daną jednostką.
SPRZEDAŻ OSOBISTA
Ważnym instrumentem promocji usług
edukacyjnych jest sprzedaż osobista, która może
przejawiać się w różnej formie:
• wizyta przedstawicieli szkoły w szkołach gimnazjalnych (spotkanie nauczycieli szkoły z uczniami III klas szkoły gimnazjalnej i przedstawienie oferty edukacyjnej danej placówki);
• kontakt pracowników szkoły z potencjalnym uczniem (składanie dokumentów w sekretariacie,
uzyskiwanie wszelkich informacji na nurtujące
pytania);
• uczestnictwo szkół w targach edukacyjnych;
• organizacja „Drzwi Otwartych”.
Cechą specyficzną sprzedaży osobistej,
jako środka komunikacji jest to, że więź pomiędzy
nadawcą i odbiorcą ma charakter dwustronny.
Najważniejszy w tym przypadku jest kontakt
między sprzedawcą usługi – szkołą, a potencjalnym
nabywca – uczniem, w czasie którego następuje
wymiana informacji. Potencjalny uczeń dowiaduje
się o warunkach nauczania, prowadzonych kierunkach, natomiast wnikliwa obserwacja i rozmowa pozwala usługodawcy pozyskać cenne informacje o potrzebach, preferencjach odbiorców.
W trakcie bezpośredniego kontaktu istnieje
też możliwość przekonania gimnazjalistów i
zachęcenia ich do złożenia dokumentów w danej
szkole. Dlatego też szkoły coraz częściej uczestniczą w targach edukacyjnych, aby móc zaprezentować swoją ofertę, rozprowadzić ulotki informacyjne i zaprosić gimnazjalistów na drzwi otwarte.
Organizacja drzwi otwartych daje gimnazjalistom
możliwość nawiązania kolejnego kontaktu, tym
razem z władzami szkoły, a także często
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STRONA INTERNETOWA – ANALIZA ZAWARTOŚCI
Zadania wyznaczone i realizowane w ramach prowadzenia strony WWW skłoniły mnie do
ich analizy i opracowania pod kątem efektywności
podjętych zadań promocyjnych. Plonem tych badań
była analiza możliwości strony internetowej i jej
wpływ na promocję współczesnej szkoły. Analizy
działań promocyjnych dokonałem na podstawie
strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych w
Rybniku - www.zstrybnik.pl. Przekonanie ogółu
nauczycieli o celowości zmian i korzyściach z nich
wynikających dla uczniów, szkoły i nauczycieli
stanowiło właściwy sposób na ograniczenie postaw
konserwatywnych i przesadnego krytycyzmu
wobec nowych idei i dróg ich realizacji. To właśnie
przeświadczenie skłoniło mnie do praktycznego
działania prezentującego własną kreatywność i
postawę innowatora. Innowacyjność i podejście
poszukująco – badawcze jest bowiem konstruktywną cechą nowoczesnej szkoły.
Reasumując, podstawowe zadania promocji
w szkole to przekaz informacji i rozwój wiedzy na
temat jakości pracy szkoły oraz stworzenie i umacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.
Strategia promocji poprzez stronę internetową jest bardzo mocno związana z charakterem
placówki. Wiele działań wynika z faktu, że szkoła
ma określoną z góry zasadniczą rolę do spełnienia.
Zbierane przez szkołę informacje od swoich klientów za pośrednictwem strony sprowadza
się do komunikacji poprzez pocztę e-mailową,
księgę gości oraz forum internetowe. Ponadto informacje pozyskane na drodze ankiet, sond wpływają na podnoszenie jakości pracy szkoły, a tym
samym przyczyniają się do poszerzenia oferty
edukacyjnej szkoły.
Określenie adresatów też nie nastręcza
trudności – ciągle są to uczniowie, ich rodzice
wyznaczeni granicami obwodów szkoły oraz środowisko lokalne np. miasteczko, gmina, powiat.
Kluczem do sukcesu jest skupienie się na
potrzebach klienta i gotowość ich zaspokajania. By
tak się stało, warto zauważyć, że klientami szkoły
są nie tylko uczniowie i ich rodzice, ale również są
nimi nauczyciele i to zarówno wobec dyrektora
szkoły jak i wobec samych siebie. Stąd najbardziej
dynamicznie rozwijającą się metoda promocji jest
przekazywana informacja za pośrednictwem strony
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internetowej. Dostępność internetu nie stanowi
obecnie problemu, a zamieszczone na stronach informacje powinny usatysfakcjonować każdego.
Dlatego problemem nie jest obecnie promocja
szkoły, a jej sposób przeprowadzenia.
W kontekście myślenia marketingowego –
promocja szkoły nie polega na „akcjach” promocyjnych, lecz winna być dobrze przemyślana, zaprogramowana oraz realizowana zgodnie z wczesnej
przyjętym planem. Wspólna strategia tworzenia
strony internetowej pozwoliła określić obszary
możliwych oczekiwań i zasady ich realizacji. To
wszystko miało na celu wypracowanie wspólnej
strategii działań oraz stworzenie kompletnej bazy
wiedzy dla klientów szkoły.
Strona Zespołu Szkół Technicznych w
Rybniku taką funkcje spełnia. W ciągu 25 miesięcy
istnienia strony stała się ona bazą wiedzy dla uczniów, rodziców, nauczycieli, absolwentów i osób
zainteresowanych.
W tym okresie stronę główną odwiedziło
144996 internautów, co daje średnio około 193
użytkowników dziennie. Na stronie powstały
zakładki informacyjne dotyczące np. historii

się w projekty Unii Europejskiej. Dla rodziców
powstała przede wszystkim wywiadówka on-line, a
dla uczniów dodatkowo możliwość uczenia się na
odległość poprzez platformę e-learningową moodle.
Nie tylko uczniowie i rodzice mogą korzystać z strony ale również i nauczyciele, dla których
stworzono oddzielne imienne konta pocztowe.
Umożliwia to struktura serwera, dzięki czemu
komunikacja pomiędzy uczniami, rodzicami i
nauczycielami może odbywać się również w
sposób elektroniczny. Ponadto internetowy plan
lekcji, rozkład dyżurów nauczycieli i wiele innych
informacji wpływa na jakość pracy szkoły a zatem i
jej wizerunku.
Ważnym sposobem uzyskiwania opinii
zwrotnej jest forum szkolne oraz księga gości. Moduły te pozwalają na wyrażanie opinii o szkole
nauczycielach i systemie nauczania. Nie zawsze
opinie te są pochlebne, opinie, w których są elementy krytyki, wnikliwie analizujemy oraz staramy
się zapobiegać ich pojawianiu się w przyszłości.

szkoły, naboru dla przyszłych uczniów, matury
przez galerie z życia szkoły. Ponadto dużym
powodzeniem cieszy się dział współpracy z zagranicą, dający uczniom możliwość zaangażowania

Działania opisujące stronę internetową
można rozpocząć od badania statystycznego. Analiza taka odnosić się może do użytkowników odwiedzających stronę, czasu ich przebywania na

STRONA INTERNETOWA – STATYSTYKI
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stronie, używanych wyszukiwarek, systemów operacyjnych czy też geolokalizacji. Analiza wymaga
uwzględnienia wszystkich obszarów, tendencji i
zjawisk w otoczeniu, które maja związek z stroną
internetową. Ważnym jest, by w procesach czy
zjawiskach dziś stanowiących słabe strony lub zagrożenia dostrzec szanse na rozwój organizacji i
słabe strony zamienić na mocne.

Dostarczenie odpowiednich informacji
poprzez analizę statystyczną pomaga w realizacji
lokalnej polityki. Można przyjąć, że w przypadku
szkoły informacje na temat popularności szkoły na
stronach internetowych sprzyjają promocji poprzez
takie media. W dalszej promocji poprzez internet
można wykorzystać np. absolwentów, którzy studiują, osiągnęli w społeczności lokalnej znaczącą
pozycję, posiadają pewien autorytet, a jednocześnie
są w sposób emocjonalny związani ze szkołą, która
ich ukształtowała.
Inną, równie ważną grupą nacisku są
rodzice, często ludzie o dużych możliwościach,
jednocześnie znający problemy szkoły i osobiście
zainteresowani ich rozwiązaniem.

LICZBA WIZYT W MIESIĄCU
Analiza statystyczna pozwoliła uzyskać
informacje dotyczące oglądalności szkolnej witryny. Z analizy wizyt wynika iż 145 tys. wizyt w
ciągu 25 miesięcy to pokaźna ilość. Strona cieszy

się dużym powodzeniem uczniów i nauczycieli, ale
ok. 30% użytkowników jest spoza województwa
śląskiego. Fakt ten może świadczyć o zainteresowaniu osób z terenu całej Polski szkolną stroną
internetową. Ponadto w dobie społeczeństwa informacyjnego obserwujemy zainteresowanie naszą
stroną użytkownikami z zagranicy. Jesteśmy przekonani, że to absolwenci, którzy wyjechali w
poszukiwaniu pracy odwiedzają witrynę oraz rodziny uczniów przebywające za granicą.
Dominującym systemem jest Windows XP
oraz przeglądarka Internet Explorer obsługiwane w
języku polskim. Jednak 3% użytkowników używa
wersji obcojęzycznych. Świadczy to o współpracy
Zespołu Szkół Technicznych z szkołami i
placówkami oświatowymi z całego świata. Ponadto
szereg instytucji i placówek poszukuje partnerów w
ramach współpracy w programach UE.
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ZAKOŃCZENIE
Współcześnie funkcjonujące systemy
edukacyjne, niezależnie od poziomu, nastawione są
na kształcenie masowe. Powszechnie twierdzi się,
iż masowość kształcenia prowadzi do obniżenia
jakości usług edukacyjnych. Z uwagi na to, iż
trudno jest ocenić jakość tychże usług, oczekiwania
klientów często kształtowane są w znacznej mierze
przez wizerunek i prestiż szkoły, zależnie od podejmowanych przez nią działań promocyjnych.
Konieczność zaspokojenia zmiennych i
zróżnicowanych wymagań oraz oczekiwań różnych
kategorii nabywców wymusza na szkołach konieczność dostosowywania się do potrzeb potencjalnych klientów. Ważny jest sposób poinformowania
o możliwościach zaspokojenia tych potrzeb przez
szkołę i przekonanie, że jest ona w stanie dostar-
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czyć produkt dobrej jakości. Przetrwanie i rozwój
szkoły wymagają jej dostosowywania się do istniejącej sytuacji, a także kreowanie niezbędnych
zmian i właściwego reagowania na sygnały pojawiające się w otoczeniu zewnętrznym.
Każda szkoła ma swoją specyfikę, określony zespół nauczycieli i innych pracowników,
sobie tylko właściwe tradycje, warunki pracy i perspektywy rozwoju. Edukacja młodzieży to złożony
i wysoce odpowiedzialny rodzaj działalności. Jego
charakterystyczną cechą jest to, że wszelkie istotne
zmiany i znaczące decyzje dadzą o sobie znać za
kilka lat, ale ich skutki będzie odczuwać się przez
lat kilkanaście. Dlatego każda ingerencja w system
promocji wymaga rozwagi i głębokich analiz, a
zwłaszcza przewidywania dalekosiężnych konsekwencji przyjętych rozwiązań.
Promocję należy traktować jako jedno z
zadań współczesnej szkoły, ułatwiające zwiększenie akceptacji placówki przez otoczenie,
wzbudzenie sympatii i zaciekawienie klientów
ofertą szkoły. Osiąganie wymienionych celów wymaga od szkoły znajomości podstawowych technik
stosowanych w dziedzinie promocji. Wskazane jest
także powołanie w tym celu odpowiednich zespołów osób do spraw promocji szkoły. Powyższe
fakty potęgują i wzmacniają wiodącą rolę promocji
w działalności placówek edukacyjnych. Dlatego
szkoły powinny podjąć wyzwanie i dążyć do uzyskania silnej pozycji na rynku, poprzez tworzenie
odpowiedniej oferty edukacyjnej i strategii promocji.
Promocję szkoły warto rozpatrywać jako
jeden z integralnych składników programu
dydaktyczno-wychowawczego. Konkurencja wśród
placówek oświatowych wymusi wkrótce podjęcie
działań, których celem będzie kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród lokalnej społeczności. Stosunki ze środowiskiem to ciągłe
przekazywanie informacji. Wykorzystujemy każdą
okazję do zaprezentowania tego, co wypracowały
pokolenia uczniów i nauczycieli i tego, co sami
tworzymy. Pamiętajmy o tym, że współcześnie informacja jest najlepiej sprzedającym się towarem, a
integracja wszystkich podmiotów społeczności
szkolnej wielkim sukcesem wychowawczym.
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PROMOCJA ZBIORÓW I USŁUG PEDAGOGICZNEJ
BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RYBNIKU FILIA
WODZISŁAW ŚLĄSKI
Barbara Pak

Biblioteki pedagogiczne są ważnym ogniwem w polskim systemie oświaty. Jako organizacja
bezdochodowa wymagają szczególnej strategii
działań reklamowych.
Biblioteki w swojej pracy kierują się
zasadami bezpośredniego marketingu niekomercyjnego i podejmują współpracę z lokalnym środowiskiem, by w ten sposób kształtować pozytywny wizerunek instytucji i jej działań. Biblioteka
przekazuje otoczeniu informacje charakteryzujące
ją, jej zasoby oraz usługi. W ten sposób spełni wymagania czytelnika, nawet najbardziej aktywnego.
Jan Sójka mówi, że promocja pozwala na tworzenie
związków między organizacją a otoczeniem, ułatwienie komunikowania się jej ze środowiskiem,
intensyfikowanie kontaktów z klientami (w przypadku biblioteki z użytkownikami) rzeczywistymi i
potencjalnymi oraz kształtowanie właściwego wizerunku w środowisku. 1
Promocja to kombinacja szeregu instrumentów, a składają się na nią reklama (poprzez
wydawnictwa informacyjne, informacje w środkach masowego przekazu), promocja osobista,
działania bezpośrednie tj. prezentowanie oferty za
pomocą bezpośrednich kontaktów z nabywcami,
promocja sprzedaży (w przypadku organizacji non
profit mówi się o promocji uzupełniającej) i public
relations, który jest zbiorem narzędzi i środków
kształtujący stosunki publiczne i zjednujący opinię
publiczną dla działań biblioteki, umożliwiający jej
systematyczne komunikowanie się z otoczeniem, a
działania w tym zakresie przebiegają w czterech
następujących etapach:
• badanie,
• planowanie działań,
• realizacja działań,
• ocena efektywności działań. 2
Przywołany wyżej Jan Sójka określił trzy
poziomy zasięgu promocji bibliotecznej. Poziom
podstawowy ogranicza się do przestrzeni samej
biblioteki. Drugi poziom dotyczy bibliotek
stanowiących część większych organizmów (np.
instytutów naukowych, placówek oświatowych czy
1

szkół wyższych, dla których główną klientelę
stanowią pracownicy i słuchacze jednostki macierzystej, a w przypadku bibliotek publicznych zasięg
oddziaływania wyznaczają granice gminy, powiatu
czy województwa). Trzeci poziom zasięgu promocji właściwy jest bibliotekom funkcjonującym w
ramach systemów czy sieci o charakterze lokalnym,
narodowym lub międzynarodowym. Uwzględnić
również należy dodatkowe poziomy zasięgu, wynikające ze współpracy międzybibliotecznej w różnej
skali terytorialnej.3
Działania promocyjne mogą być adresowane do użytkowników rzeczywistych i potencjalnych, do tych elementów otoczenia, które raczej nie staną się użytkownikami, ale mogą wywrzeć wpływ na ich los, finansując je albo np.
obdarzając darami, a nade wszystko do personelu
bibliotecznego. Bibliotekarzom należy uświadomić
cel, jakim jest zadowolenie użytkowników.
Aby oferta biblioteki dotarła do szerokiego
grona odbiorców, konieczne jest opracowanie programu propagowania książki i usług bibliotecznych oraz praca zespołowa umożliwiająca realizację tego programu.
CELE STRATEGII PROGRAMU PROMOCJI
ZBIORÓW I USŁUG PEDAGOGICZNEJ
BIBLIOTEKI FILIA WODZISŁAW ŚLĄSKI
Dzięki prowadzeniu różnych działań na
rzecz naszej biblioteki oczekuje się, że w latach
2007-2010 uczniowie, studenci, nauczyciele,
wykładowcy, pracownicy mundurowi, opiekunowie
z domów pomocy społecznej, terapeuci z poradni
psychologicznych i odwykowych, przedstawiciele
lokalnych władz samorządowych i wreszcie cała
rzesza czytelników zostaną właściwie poinformowani o naszym istnieniu. Potencjalnego czytelnika
zachęci się do korzystania z księgozbioru, a
oferowane przez naszą placówkę usługi staną się
dla niego atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego.

Sójka Jan. Promocja w strategii marketingowej biblioteki. Poznań 1994. s. 75
Tamże s. 14
3 Tamże s. 14
2
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CELE PROGRAMU
Cel główny:
• Wykształcenie wśród czytelników pozytywnego
wizerunku naszej biblioteki i dokonanie zmian,
zmierzających do popularyzacji wśród użytkowników i środowiska lokalnego biblioteki jej
zbiorów.
Cele strategiczne:
• Poznanie zasobów i usług biblioteki przez studentów i nauczycieli pobliskich uczelni.
Metody realizacji:
• Zapoznanie czytelnika z księgozbiorem i możliwościami jego wykorzystania przez utworzenie
strony internetowej, zapewnienie interaktywności
stron, bieżącą aktualizację księgozbioru na nowo
stworzonej stronie internetowej.
• Stworzenie przyjaznego klimatu dla działań bibliotek przez codzienną pracę z czytelnikiem .
• Współdziałanie ze swoimi bibliotekami filialnymi, bibliotekami szkolnymi, z placówkami
oświatowymi i innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi na rzecz promowania biblioteki w tym środowisku.
Metody realizacji:
• Informowanie o skuteczności działań placówki
wśród pracowników, współpraca z kadrami, dyrekcją placówki oraz swoimi bibliotekami filialnymi.
• Utrzymywanie dobrych kontaktów z bibliotekami
szkolnymi, z placówkami oświatowymi i innymi
instytucjami kulturalno-oświatowymi przez
nawiązanie współpracy z nauczycielami i pedagogami szkół działających w dzielnicy Wilchwy
oraz nawiązanie współpracy z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi miasta.
• Właściwe dostosowanie form promocji do adresatów i okoliczności.
Metody realizacji:
• Zapoznanie czytelnika z ofertą biblioteki poprzez
przedstawienie programu pracy biblioteki i udzielanie wszechstronnej pomocy nowym użytkownikom biblioteki.
• Zaangażowanie pracowników biblioteki w
edukację czytelników poprzez organizowanie
lekcji bibliotecznych.
Zorganizowanie działań nastawionych na wywołanie rozgłosu w społeczności lokalnej.
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Metody realizacji:
• Zaangażowanie pracowników biblioteki w organizowanie akcji charytatywnych: udostępnienie
pomieszczeń biblioteki do przeprowadzenia akcji
charytatywnych.
• Zaangażowanie pracowników biblioteki w organizowanie spotkań dla czytelników poprzez
różnego rodzaju prelekcje, prezentacje odczyty
nt.: „Pszczeli dar” z okazji Światowego Dnia
Zdrowia, „Narkotyki-fakty, mity”, „Sekty, czy
jest się czego bać”. Organizowanie spotkań z
przedstawicielami Komendy Policji i Państwowej
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.
• Tworzenie dobrych relacji środowiskowych z
użytkownikami, otoczeniem biblioteki, ze
sponsorami oraz mediami.
Metody realizacji:
• Stosowanie zachęt wzmacniających ofertę biblioteki przez organizowanie konkursów tzw. „dni
przebaczenia” lub zwiększanie limitu pożyczanych jednorazowo książek.
• Tworzenie narzędzi i środków kształtujących
stosunki publiczne i zjednujących opinię publiczną dla działań biblioteki poprzez akcję spotkań z dziennikarzami, badanie opinii, postaw,
oczekiwań i potrzeb ludzi.
• Wychodzenie z propozycjami do szerszego
środowiska (władze najwyższego szczebla).
Metody realizacji:
• Pozyskiwanie życzliwości i akceptacji władz lokalnych poprzez utrzymywanie dobrych
stosunków z organami założycielskimi biblioteki
i organami nadzoru, zapraszanie przedstawicieli
władz do biblioteki.
• Utrzymywanie jak najlepszych kontaktów z
władzami uczelni przez udział bibliotekarzy w
realizacji zajęć dydaktycznych, utrzymywanie jak
najlepszych kontaktów z władzami uczelni.
• Udział nauczycieli w różnych formach
doskonalenia dotyczących działalności marketingowej i wykorzystanie zdobytej wiedzy
we właściwym promowaniu biblioteki i jej
zbiorów.
Metody realizacji:
• Systematyczne inspirowanie ośrodków doskonalenia nauczycieli do poszerzania ofert szkoleń
zgodnie z potrzebami edukacyjnymi środowiska.
Szczególnie ważną rolę stanowi współpraca z ośrodkami szkolenia.
• Wzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczycieli
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drogą samokształcenia - wewnętrzna analiza
mocnych i słabych stron działania biblioteki.

• trafność doboru materiału, metod, środków dydaktycznych i form organizacyjnych do przyjętych celów.

OBUDOWA DYDAKTYCZNA PROGRAMU
Metody nauczania:
• metoda podająca,
• metody aktywizujące,
• dyskusja kielecka,
• inscenizacja,
• pogadanka,
• instruktaże,
• formy eksponujące.

Faza kształtująca:
• badanie programu w toku realizacji – obserwacja,
wywiad, kwestionariusz ankiety, rozmowy i
dyskusje podczas obsługi użytkowników w bibliotece.
Faza podsumowująca:
• ocena efektywności zrealizowanego programu w
odniesieniu do celów (ankieta).

Formy organizacyjne pracy uczniów, studentów:
• praca w grupach,
• praca samodzielna.

Faza nieoficjalna:
• ocena sposobu przekazu treści, doboru środków,
metod i przydatności (arkusz ewaluacyjny).

Środki dydaktyczne:
• sprzęt komputerowy i audiowizualny (notebook),
płyty CD,
• scenariusze imprez,
• regulaminy konkursów,
• ankiety,
• arkusze ewaluacyjne,
• pomoce plastyczne, rekwizyty etc.

ZAKOŃCZENIE

Wykaz literatury uzupełniającej, przedmiotowej
i dydaktycznej (dla uczniów, studentów, nauczycieli).
WARUNKI WDROŻENIA PROGRAMU
Demokratyczny styl kierowania placówką.
Atmosfera aktywnej współpracy między realizatorami programu.
Konieczne nakłady finansowe ze strony biblioteki:
• druk materiałów ( ankiety),
• zakup środków dydaktycznych (dyskietki, płyt
CD, artykuły plastyczne).
Pozyskanie środków finansowych z Urzędu Miasta na nagrody książkowe.
Środki finansowe na dokształcanie nauczycieli.
EWALUACJA
Faza refleksyjna (badanie przed wdrożeniem
programu):
• zgodność doboru i układu materiału z kryteriami,
• analiza zgodności relacji między poszczególnymi
elementami częściami programu,
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Realizacja programu przewidziana jest na
lata 2007-2010. W sierpniu 2010 roku nasza
placówka będzie obchodzić 55. rocznicę istnienia.
W tej sytuacji działania promocyjne przewidziane
w programie będą dobiegać końca po obchodach
związanych z tą rocznicą.
Przedstawione działania pozwolą zmienić
wizerunek placówki w środowisku lokalnym, a tym
samym pozyskać nowych użytkowników oraz zdobyć uznanie ze strony władz. Profesjonalna obsługa
biblioteczna, kompetentny i zaangażowany personel pozwoli na właściwe postrzeganie przez
użytkownika. Informacje umieszczane w mediach
elektronicznych ułatwią użytkownikom korzystanie
z oferty biblioteki. Prostota i niewielki koszt jest
atrakcyjną formę działania promocyjnego. Pracownicy biblioteki nabędą umiejętność popularyzowania jej w sposób zauważalny na forum
społeczności lokalnej.
Barbara Pak - kierownik filii w Wodzisławiu
Śląskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w
Rybniku
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PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU
Gizela Capek

W obecnych czasach czynnikiem, który
decyduje o powodzeniu, jest często zapewnienie
sobie przynajmniej akceptacji ze strony różnych
grup społecznych.
Tak też przed wieloma środowiskami
szkolnymi stają wyzwania związane z kształtowaniem się rynku usług edukacyjnych. Wielki niż demograficzny powoduje, że coraz częściej szkoły
muszą przygotować się do walki o uczniów. Bez
zapewnienia sobie stałego naboru niemożliwe
będzie utrzymanie się na rynku. Dlatego bardzo
ważną rolę odgrywać będzie zorganizowana, konsekwentna i umiejętnie prowadzona promocja
szkoły.
Wychodząc na przeciw tym wyzwaniom
postanowiłam podjąć w tym kierunku konkretne
działania na terenie placówki w której pracuję. Realizując to zadanie utrwaliłam i poszerzyłam swoje
wiadomości dotyczące tego tematu. Korzystając z
dostępnej literatury zapoznałam się z nowymi formami i metodami promocji szkoły w środowisku, a
także propozycjami ich zastosowania w praktyce
szkolnej. Na podstawie interpretacji i analizy
różnych narzędzi badawczych (wywiadu, analizy
dokumentu, ankiety) starałam się poszukać odpowiedzi na postawione pytania: Jak jest? Jak powinno być? Co trzeba jeszcze w tym celu zrobić? Po
przeprowadzonej diagnozie pragnę podzielić się
swoimi osobistymi refleksjami. Prezentuję metody
promocji wypracowane oraz na bieżąco realizowane przez pracowników naszej szkoły. Dzięki licznym, wspólnym, wzmożonym wysiłkom nasza
placówka będzie cieszyć się dobrą opinią w środowisku lokalnym. Z naszych usług będą zadowoleni nasi klienci.
PROMOCJA SZKOŁY
Przeglądając dostępną literaturę dotyczącą
promocji można stwierdzić, iż promocja, to termin
bardzo pojemny. Obejmuje różnorodne działania
praktyczne, zmierzające do pozyskania, zainteresowania klientów. Praktyka marketingu wyprzedza
rozwój teorii. Z tego powodu istnieje duża dowolność w definiowaniu tego, czym jest, a czym nie
jest promocja. Dla promocji szkoły można przyjąć

następującą definicję: „Promocja to ogół działań
skierowanych na odbiorcę przekazu marketingowego, podejmowanych z umyślnym zamiarem
wpłynięcia na jego opinię o szkole, lub podjęcie
przez niego korzystnej dla szkoły decyzji”. 1
Szkoła jest organizacją, która świadczy
usługi. Oświata jest działalnością wyższej użyteczności publicznej. Celem istnienia szkół jest
konieczność kształcenia młodych ludzi wynikająca
z dziedzictwa naszej cywilizacji i bieżących uwarunkowań ekonomiczno – społecznych. Marketing
szkół, w przeciwieństwie do marketingu organizacji nastawionych na zysk, koncentruje się nie
wokół potrzeb, lecz wartości (kulturowych,
emocjonalnych, moralnych). Marketing szkoły
powinien być budowany wokół etosu i szczytnych
ideałów humanizmu. Tylko taki marketing ma
szansę na sukces.
Promocja jest działaniem marketingowym
kreującym właściwy wizerunek firmy. W odniesieniu do szkoły można stwierdzić, że jej działania
promocyjne ze względu na długookresowe cele,
realizowane są głównie poprzez public-relations.
Jest to staranie się o publiczne zaufanie, stwarzanie,
kształtowanie i utrzymywanie dobrych i owocnych
relacji z własnym otoczeniem. Jest to kształtowanie
oczekiwanego przez siebie wzorca zależności oraz
współdziałania, a także taka forma upowszechniania danych, która ma na celu przedstawianie przede
wszystkim korzystnego wizerunku placówki.
Można stwierdzić zatem, „że jest to proces takiej
komunikacji między organizacją a jej otoczeniem,
który ma doprowadzić do osiągnięcia zaplanowanych celów, przy użyciu odpowiednio dobranych
środków i metod.”2 Autor zwraca również uwagę
na rzecz, którą stanowią tzw. zewnętrzne funkcje
public-relations (promowanie usług, budowanie
przychylności klientów zewnętrznych, ich zaufania,
poczucia lojalności) są ściśle sprzężone z funkcjami wewnętrznymi (kreowanie dobrej opinii pracowników, wytworzenie poczucia przynależności,
ważności dla firmy, pozytywnego nastawienia do
własnej pracy, mobilizowanie do realizowanych
zadań, poparcie dla zamierzonych zmian). Efektywne kształtowanie procesu public-relations w obu
tych kierunkach powoduje kumulowanie się do-

1 A.
2

J. Fazlagić: „Marketingowe zarządzanie szkołą”. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2003, s. 105.
Ł. Piasta: „Public Relations. Istota Techniki.”, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa, 1997.
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brych rezultatów, dzięki czemu rośnie reputacja
firmy i jej pozycja.
Szkoła powinna propagować swoje mocne
strony. Informowanie środowiska lokalnego o poczynaniach szkoły jest bardzo ważne, a może i
najważniejsze. Istniejąca w szkole polityka informacyjna pozwala jak najwięcej podejmowanych w
szkole działań wykorzystać dla jej promowania.
Analizując literaturę większość autorów stwierdza,
że najważniejszymi kreatorami przyczyniającymi
się do promocji szkoły upowszechniając dane na
temat jakości, wartości i atrakcyjności są: dyrekcja
szkoły, wykształcona kadra, rodzice, uczniowie,
lokalne media, samorząd lokalny. Nad opinią –
obrazem szkoły w środowisku czuwa dyrektor,
który w swej pracy dba o jakość pracy szkoły,
zachęca do wydajniejszej pracy i wzrostu wyników
nauczania, czuwa nad estetyką i wystrojem szkoły,
organizuje i kontroluje pracę pozalekcyjną nauczycieli, wyposaża placówkę w pomoce naukowe, organizuje konferencje szkoleniowe i zachęca nauczycieli do różnych form doskonalących, korzysta
z uwag ankietowanych uczniów, rodziców i nauczycieli, pozyskuje sponsorów, ściśle współpracuje
z władzami lokalnymi i organizacjami społecznymi, inicjuje poważne remonty w szkole, wszelkie
osiągnięcia uczniów i nauczycieli stara się przedstawić w prasie lokalnej lub regionalnej.
Opinia o szkole w dużym stopniu zależy
również od kadry nauczycielskiej. Dobra szkoła
opiera swą działalność przede wszystkim na nauczycielach. W związku z tym należy stworzyć takie
warunki pracy, aby nauczyciele mogli wykorzystywać cały swój potencjał i możliwości. Ważne
jest więc podnoszenie jakości pracy i życia nauczycieli oraz całego personelu szkoły. Chodzi tu nie
tylko o aspekt materialny, ale przede wszystkim o
budowanie w pokoju nauczycielskim właściwej
atmosfery i warunków współpracy zespołu. W nauczycielach tkwi największy potencjał, dlatego ich
rozwój jest często o wiele ważniejszy niż wyposażenie szkoły w środki techno-dydaktyczne.

pracy rodziców i nauczycieli, wspierające obie
strony w ich trudnościach, a zarazem uczące
mówienia jednym głosem o edukacji. Osiągnięcie
założonych celów edukacyjnych oraz celów rozwoju szkoły jest możliwe tylko przy współudziale
uczniów i ich rodziców, przy ich akceptacji i
wsparciu.
Rodzice zechcą współdziałać ze szkołą pod
warunkiem, że będą mieli poczucie własności
celów i pewność, że są ich sprawcami. Uczniowie
tworzą szkołę i są w niej najważniejsi. My nauczyciele pełnimy wobec nich służebną rolę. Powinniśmy postarać się, aby poczuli się współgospodarzami szkoły, aby czuli się podmiotem, a nie
przedmiotem. Samorząd uczniowski nie boi się
wysuwać własnych pomysłów, które w większości
wspólnie realizujemy. Uczniowie poprzez swoich
przedstawicieli realnie wpływają na życie szkoły.
Aktywność uczniów, dostrzeganie ich potrzeb i
aspiracji, popieranie i wspomaganie realizacji
inicjatyw pomaga w budowaniu pozytywnego
obrazu szkoły w środowisku lokalnym.

Konieczne są zatem:
• szkolenia,
• doskonalenie zawodowe nauczycieli,
• rady wyjazdowe,
• spotkania integrujące,
• celebrowanie szkolnych sukcesów.
Rodzice są głównymi kreatorami wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Są również jej
aktualnymi lub potencjalnymi klientami.
Współpraca z rodzicami powinna rozpoczynać się
przy przyjmowaniu dziecka do szkoły. Sposobem
na zbliżenie się środowisk rodzicielskiego i szkolnego mogą być warsztaty skupiające we wspólnej
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WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
Promocja szkoły jest nieskuteczna, a nawet
może przynieść skutki odwrotne od zamierzonych,
jeżeli będzie prowadzona przy niechęć nym
nastawieniu prasy, radia i telewizji. Opiniotwórczość mediów wynika więc przede wszystkim z ich
masowości.
Wykorzystanie mediów polega na:
• promowaniu osiągnięć szkoły, jej uczniów i nauczycieli (tworzenie wizerunku placówki),
• wyjaśnianiu nieporozumień czy kontrowersji
związanych z jakimś zdarzeniem w szkole,
• prezentacji osoby dyrektora i jego osobistych
osiągnięć, co może umocnić pozycję dyrektora menadżera w środowisku.
WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI SAMORZĄDU LOKALNEGO.
Niezbędnym warunkiem dobrego funkcjonowania szkoły jest atmosfera zaufania, uczciwości
i odpowiedzialności między organami prowadzącymi i nadzorującymi a dyrekcją szkoły. Budowanie takiego klimatu to głównie rola zarządzających szkołą.
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Aby szkoła mogła cieszyć się swoim prestiżem i autorytetem, potrzebne jest również silne jej
zakorzenienie w środowisku lokalnym. Należy
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zadbać o budowanie ścisłych związków z władzami
miasta i powiatu oraz ze społecznością lokalną.
Promocja szkoły powinna polegać na uzmysłowieniu mieszkańcom, jak potrzebna jest szkoła w
środowisku, nie tylko rodzicom i uczniom, ale całej
społeczności, jak ważną rolę pełni w kształceniu
obywateli. To w niej kształcą się przyszli politycy,
lekarze, prawnicy, nauczyciele czy ekonomiści.

• pokazy video/ DVD, można nagrać z pomocą
uczniów film video i udostępnić go w internecie
oraz na płytach CD-ROM,
• wystawy, np. w centrach handlowych,
• dni otwarte,
• targi edukacyjne,
• spotkania z interesującymi osobami – dyrektor
może zaprosić do szkoły znaną postać (aktora,
pisarza, reżysera, biznesmena, sportowca), najlepiej absolwenta szkoły,
• komunikacja osobista nauczyciela z rodzicami.
Szukając odpowiedzi na pytanie, które
elementy promocji są stosowane w codziennej
pracy, przeanalizowałam dokumenty szkolne,
którymi są dzienniki lekcyjne, kronika szkolna,
plany pracy szkoły oraz przeprowadziłam wywiad
z nauczycielami pracującymi w szkole.
Z analizy dokumentacji szkolnej wynika,
że szkoła jest otwarta na kontakty ze środowiskiem
lokalnym i realizuje jego oczekiwania według
swoich potrzeb. Potwierdza to fakt ,że naczelne
hasło planu pracy szkoły brzmi „Szkoła strażnicą
śląskiego dorobku kulturowego”. Wokół tego tematu organizowane jest życie szkoły.
Szkoła współpracuje z Radą Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Świetlicą
Środowiskową, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną, Nadleśnictwem w Rudach, sołtysem wsi, księdzem tutejszej
parafii, rodzicami uczniów.

Promocja szkoły w środowisku lokalnym prowadzi do:
• wzmocnienia więzi zwanych potocznie „patriotyzmem lokalnym”,
• zmniejszenia dystansu na osi rodzic – szkoła,
integracji społeczności lokalnej w trosce o przyszłość młodzieży,
• kreowania pozytywnego wizerunku szkoły, ukazywaniu osiągnięć i potencjału społeczności
szkolnej,
• eksponowania odrębności szkoły,
• kształtowania więzi emocjonalnych ze szkołą.
Promocja szkoły nie jest zadaniem trudnym, ale jak każde skuteczne działanie powinna
być planowana, musi mieć jasno określony cel,
zdefiniowanego odbiorcę, odpowiednio dobrane
metody i formy.
FORMY I METODY PROMOCJI
W celu aktywizacji sprzedaży stosuje się
różnego typu środki komunikowania się z rynkiem,
w tym system promocji. „Promocja to zespół metod
komunikacji danego przedsiębiorstwa z wybranym
rynkiem”. 3 Zdaniem Fazlagicia szkoła ma do wyboru metody promocji, które oddziaływają na odbiorcę pośrednio i bezpośrednio.
Wśród metod promocji pośredniej na
szczególną uwagę zasługują reklamy w mediach
lokalnych, np. gazetce osiedlowej i internecie. Metody promocji bezpośredniej są zalecane ze
względu na ich dużą różnorodność oraz niskie
koszty realizacji.
Należą do nich:
• wystąpienia publiczne, np. spotkania z rodzicami,
• specjalne imprezy, np. sztuka teatralna wystawiona przez uczniów,
• organizacja przyjęć lub poczęstunków dla rodziców,
• reklama pocztowa – listy wysyłane przez sekretariat szkoły do konkretnych rodzin z zaproszeniem do odwiedzenia szkoły,
3 A.

IMPREZY ŚRODOWISKOWE
Najpopularniejszą formą promocji naszej
szkoły są imprezy środowiskowe, apele, przedstawienia skierowane do mieszkańców wsi z okazji
ich święta: (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i
Ojca, Dzień Górnika, Dzień Chorego).4 Co roku w
okresie świąt Bożego Narodzenia uczniowie przygotowują jasełka bożonarodzeniowe, które cała
społeczność wiejska może obejrzeć w kościele
parafialnym. Przed świętami Bożego Narodzenia
młodzież naszej szkoły odwiedza z życzeniami
świątecznymi i opłatkiem starszych, chorych i samotnych mieszkańców naszej wsi. Co roku wraz z
księdzem proboszczem organizujemy w naszej
szkole spotkania nauczycieli z całej gminy, które
zaszczycają swą obecnością również zaproszeni
biskupi. Niektórzy nauczyciele aktywnie angażują
się w wystrój kościoła parafialnego projektując
szopki bożonarodzeniowe i Boże Groby. Szkoła
organizuje również festyny dochodowe na boisku

J. Fazlagić: „Marketingowe zarządzanie szkołą”. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2003, s. 106-107.
1

4 Aneks
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szkolnym, w których przygotowanie aktywnie
włączają się rodzice i wielu sponsorów, m.in.:
sklepy, Fundacja Silesia, restauracja „BRAXTON”, Rada Rodziców i osoby prywatne.
Nie tylko rodzice uczestniczą w akcji „pomocy szkole” i imprezach przygotowanych przez
społeczność szkolną, ale i członkowie samorządów
terytorialnych zaszczycają nas swoją obecnością
podczas takich imprez. Dochód z tych imprez
przeznacza się na zakup sprzętu audiowizualnego,
pomocy naukowych i remonty – malowanie sal
lekcyjnych, korytarzy. Szkoła aktywnie włącza się
w organizację wielkiego festynu parafialnego organizowanego co roku we wrześniu połączonego z
dożynkami.

niów w zakresie promocji owocuje umocnieniem
pozycji szkoły w lokalnym środowisku.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY NA RZECZ ŚRODOWISKA
Inną formą promocji naszej placówki jest
udział młodzieży w pracach na rzecz środowiska,
który przejawia się miedzy innymi w wykonywaniu
prac społecznie użytecznych. Najczęściej wykonywane działania obejmują:
• akcje charytatywne,
• sprzątanie świata,
• udział w międzyszkolnych konkursach,
• aktywny udział w zawodach sportowych na
szczeblu gminnym i powiatowym,
• współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami,
• organizowanie warsztatów świątecznych z udziałem artystów ludowych,
• opieka nad miejscami pamięci narodowej,
• opieka nad skwerem z kwiatami.
Każda z tych prac wymaga starannego i
wszechstronnego przygotowania. Wychowawca lub
opiekun czuwa nad sumiennym i precyzyjnym
wykonywaniem czynności. Kontakty młodzieży ze
środowiskiem, połączone z osobistym, choćby niedużym wysiłkiem uczniów, pozwalają określić
stosunek poszczególnych członków zespołu
klasowego do pracy.
GAZETKA SZKOLNA
Kolejną skuteczną formą promocji
wewnętrznej i zewnętrznej jest czasopismo
szkolne, które spełnia przede wszystkim rolę informacyjną. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem
swojego opiekuna wydaje gazetkę szkolną
„Szkolny Szpieg”. Gazetka ta informuje o
bieżących sprawach szkoły, osiągnięciach uczniów,
nauczycieli i środowiska. Trud podjęty przez ucz5 Aneks
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WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
Do celów promocji szkoły w środowisku
lokalnym nasza placówka skutecznie wykorzystuje
również media. Współpraca szkoły z mediami opiera się głównie na publikacjach w lokalnej prasie:
(„Nowiny”, „Gazetka Gminna”) artykułów najczęściej promujących wewnątrzszkolne wydarzenia:5
• otwarcie nowego roku szkolnego (informacje o
liczbie uczniów),
• otwarcie nowej części szkoły,
• organizacje różnych imprez, pokazy dla społeczności lokalnej (festyny szkolne i parafialne,
Dzień Chorego), konkursy z różnych dziedzin.
Z okazji otwarcia nowo dobudowanej
części szkoły gościły w jej murach znane gwiazdy
estrady: K. Giżowska i Gang Marcela z koncertem,
z którego dochody przeznaczono na doposażenie
pracowni szkolnych. Tego rodzaju wiadomości
utrwalają środowisku przekonanie o tym, że w
naszej szkole wciąż coś dobrego się dzieje, że tutaj
dba się o rozwój różnych, nie tylko lekcyjnych
form wychowania.
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Współdziałanie rodziców z nauczycielami
nie stanowi celu samego w sobie, ale ma charakter
zachowań pragmatycznych, użytecznych. Przede
wszystkim ma służyć uczniowi, jego wychowaniu,
kształceniu, rozwojowi. Staramy się, aby rodzice
czuli się współgospodarzami szkoły i zyskali
możliwość rzeczywistego wpływu na jej życie. Doceniają to rodzice, którzy aktywnie uczestniczą w
pracach Rady Rodziców. W ciągu roku szkolnego
rodzice angażują się przy:
• tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły –
oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli
(ustalenie wspólnych celów i frontu działań),
• organizowaniu zebrań dla rodziców, na których
prezentuje się ważne problemy, sprawozdania,
informacje, zamierzenia itp.),
• współpracy z Radą Rodziców, zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami RR opiniuje wybrane dokumenty i prace nauczycieli,
• prowadzeniu rozmów indywidualnych, odwiedzaniu rodzin uczniów w ich domu,
• udziału rodziców w zajęciach i imprezach szkolnych,
• organizowaniu zabaw szkolnych i festynów, wy-
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cieczki szkolne,
organizowaniu Dni Otwarte,
zwracaniu się z apelami o konkretną pomoc – na
zebraniach ogólnych (dyrektor) i w klasach (wychowawcy),
ustalaniu zasad pracy z dzieckiem o specjalnych
potrzebach (pisemne kontrakty zawierające
zasady, konsekwencje, wskazówki itp.),
udzielaniu porad dla rodziców.

z dokumentacją szkolną? Wyniki ankiety obrazują,
że szkoła stwarza taką możliwość. 100% ankietowanych rodziców twierdzi, iż zapoznali się z dokumentacją, a 94%, że ich opinie i sugestie szkoła
wykorzystuje w planowaniu działań. Zdaniem 72%
rodziców dyrekcja i nauczyciele podejmują starania
i działania mające na celu zacieśnienie współpracy
z rodzicami. Rodzice uważają też, że każda ich
inicjatywa i włożona praca na rzecz szkoły zostaje
dostrzeżona oraz należycie doceniona przez szkołę.
Współpraca z rodzicami odbywa się
również na płaszczyźnie kulturalnej. Z analizy
ankiety wynika, że rodzice biorą chętnie udział w
życiu kulturalnym szkoły, uczestnicząc w różnych
imprezach i wspierając swoje dzieci w ich przygotowaniu. Imprezy, które dostrzegli i wyróżnili z
wielu to: Dzień Matki, jasełka, festyn szkolny,
apele, zabawy szkolne. Zdaniem ankietowanych
szkoła to także miejsce, w którym rodzice otrzymują informację na temat swojego dziecka (o
postępach w nauce, problemach wychowawczych,
jak również o jego sukcesach). Ankieta dla
rodziców ukazuje akceptację naszych działań, ale
ukazuje jednocześnie sprawy, nad którymi należy
popracować, aby je udoskonalić lub zmienić.
Zdaniem rodziców doskonalenia wymaga
zewnętrzna promocja szkoły. 25% badanych
uważa, że efekty pracy naszej placówki są mało
eksponowane, prawie nie zauważane w środowisku
lokalnym. Należy więc zastanowić się co powinniśmy w tym kierunku zrobić, udoskonalić?
Uczniowie mają duży wpływ na życie szkoły i jednocześnie są kreatorami jej wizerunku. W celu
poznania opinii uczniów wychowawcy przeprowadzili anonimowe ankiety na temat pracy
szkoły.
Dokonując analizy wyników ankiety skierowanej do uczniów można stwierdzić, że w
większości przypadków uczniowie pozytywnie
oceniają szkołę. 100% badanych wypowiada się,
że ma możliwość uczestniczenia w różnych formach działalności szkoły. 96% badanych uczniów
miało sposobność zaprezentowania swoich możliwości i umiejętności biorąc udział w różnych
konkursach i zawodach sportowych rozsławiając w
ten sposób dobre imię naszej szkoły.
Młodzież zostaje motywowana i zachęcana
przez nauczycieli do współpracy przy organizacji
imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych.
66% badanych twierdzi, że bierze udział w każdej
imprezie, która ma miejsce w szkole lub poza nią.
Szkoła rozwija również kreatywność uczniów.
Uczniowie mają możliwość zrealizowania
własnych pomysłów dotyczących życia kulturalnego. Pomysły są popierane wspomagane przez
nauczycieli w trakcie realizacji. Mimo wielu zalet

•
•
•
•

UCZNIOWIE A PROMOCJA SZKOŁY
Uczniowie w naszej szkole mają decydujący wpływ na życie szkoły. Mają możliwość wysuwania własnych pomysłów, które w większości
wspólnie realizujemy. Zostało to przez nich docenione czego wyrazem jest liczny udział w uroczystościach szkolnych, które w znacznej mierze są
przez nich przygotowywane, prace na rzecz szkoły
i środowiska, wysokie wyniki w nauce i dobre
wyniki na sprawdzianie kompetencji po klasie VI,
reprezentowanie naszej szkoły na konkursach, zawodach sportowych, dbałość o wystrój i estetykę
klasy i szkoły, wycieczki szkolne dzięki którym
uczniowie poznają walory turystyczne, historię i
zwyczaje regionu.
Aktywność uczniów, dostrzeganie ich
potrzeb i aspiracji, popieranie i wspomaganie realizacji inicjatyw pomaga w budowaniu pozytywnego
obrazu szkoły w środowisku lokalnym.
DIAGNOZA PRACY SZKOŁY NA PODSTAWIE ANKIET
Diagnoza jest świetnym punktem startu
ułatwiającym przekazanie podmiotom funkcjonującym w otoczeniu szkoły pozytywnego przesłania.
Należy zdiagnozować przyczynę negatywnych skojarzeń ze szkołą, a następnie spróbować minimalizować te nastawienia poprzez zaplanowane
działania. Chcąc zebrać informacje w jakim stopniu
udało się poprawić wizerunek szkoły przeprowadziłam ankietę wśród rodziców i uczniów
naszej szkoły. Rodzice to najważniejsi wychowawcy i nauczyciele dziecka. Każdej szkole powinno
zależeć na tym, aby zechcieli się konstruktywnie
włączyć w jej życie.
Ankieta dla rodziców przeprowadzona anonimowo, przedstawia ocenę naszych działań.
Szkolne prawo oświatowe gwarantuje rodzicom
prawo udziału w życiu szkoły i wpływu na całokształt jej pracy. Szukając odpowiedzi na pytanie
czy nasza placówka stosuje je w codziennej praktyce, skierowałam do rodziców pytania czy szkoła
uwzględnia ich sugestie i opinie dotyczące planowania swoich działań? Czy rodzice zapoznawani są
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szkoła podoba się zaledwie 74% uczniów. Wśród
ankietowanych pojawili się i tacy, którzy nie są
zdecydowani. Stanowią oni 20 % badanych. Jest
też grupa (stanowi niewielki procent), która każdy
poruszany problem neguje. Można sądzić o negatywnym nastawieniu do szkoły.
W celu wyeliminowania niekorzystnych
skojarzeń ze szkołą (niezadowolenie ze szkoły)
należy zdiagnozować przyczynę, a następnie indywidualnie w stosunku do każdego z nich podjąć
odpowiednie działanie.
Po dokonanej analizie dokumentów, przeprowadzonych wywiadach i ankietach stwierdzono
wiele pozytywnych form i metod promocji naszej
szkoły w środowisku.
Nasza placówka wykorzystała metody
promocji którymi są: imprezy środowiskowe, udział uczniów w konkursach szkolnych, gminnych
oraz organizowanych przez różne instytucje
działające na terenie gminy. Uczniowie redagują
szkolną gazetkę. W szkole stosuje się również
ciekawe formy współpracy z rodzicami. Dzięki
zaangażowaniu wszystkich podmiotów działających na terenie szkoły udało nam się stworzyć
pozytywny wizerunek naszej szkoły, jedynej instytucji oświatowo – kulturalnej na terenie wsi.
Z badań wynika również, że niektóre z
form promocji należałoby poprawić. Ankietowani
zwrócili uwagę na chęć pomocy w zwiększeniu
działań na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku szkoły nie tylko w środowisku, ale również
poza nim na terenie całej gminy, a nawet poza nią.
Po konsultacji z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców postanowiono:
• zwiększyć możliwości dostępu do internetu,
poprzez założenie strony internetowej szkoły, na
której promowana byłaby działalność dydaktyczna, wychowawczo – opiekuńcza i kulturalna
szkoły,
• opracować foldery, broszury i wizytówki informujące o działaniach szkoły, promujące sukcesy
naszych uczniów,
• szkoła w najbliższym czasie będzie obchodzić
swoje stulecie, dlatego warto też pomyśleć o wybraniu patrona szkoły oraz o ufundowaniu sztandaru. Przedsięwzięcie to nada szkole większego
prestiżu, podniesie jej rangę.

środowiskiem lokalnym. W budowaniu jej pozytywnego wizerunku uczestniczą wspólnie: dyrekcja
szkoły, nauczyciele, uczniowie, ich rodzice oraz
pozostali pracownicy szkoły. Działania promocyjne
uzyskują aprobatę i wsparcie władz gminy. Chcąc,
aby promocja była skuteczna musi być modyfikowana i aktualizowana. Wychodząc z tego
założenia można szerzej wykorzystywać nowe możliwości promocji szkoły i budowania jej dobrego
wizerunku tj. internetu z własną stroną www.
Równocześnie będziemy podtrzymywać sprawdzone formy współpracy z rodzicami, uczniami, mediami w postaci organizowanych wspólnie imprez i
uroczystości. Celem promocji jest utrzymanie się
szkoły jako najlepszej podstawówki w gminie.

PODSUMOWANIE
W obecnej dobie promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz współpraca z tymże środowiskiem jest konieczna. Szkoła nie może być
oderwana od środowiska, w którym przyszło mu
funkcjonować. Środowisko nauczycielskie naszej
szkoły rozumie potrzebę ściślejszej współpracy ze
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“W STRONĘ EDUKACJI WZBOGACAJĄCEJ
ŻYCIE - WPROWADZENIE ZMIAN W SZKOLE
WG. METODY “POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY”
MARSHALA B. ROSENBERGA”
Anna Ogrodnik

”Porozumienie bez przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i wzbogaca
wzajemne relacje między uczniami i nauczycielami”– ze wstępu do „Edukacji wzbogacającej życie” M.B.
Rosenberga
NA CZYM POLEGA IDEA POROZUMIENIA
BEZ PRZEMOCY?
Na takim kontakcie dwóch osób, w którym
zaspokojone są potrzeby zarówno jednej, jak i drugiej strony. Uczciwość i empatia to są dwie ważne
jakości, które oświetlają cały program tego
porozumienia. Metoda uczy równolegle dwóch
umiejętności: jak mówić, żebyśmy byli słuchani, i
jak słuchać siebie i innych, żeby docierać do tego,
co w tym momencie ważne. Celem porozumienia
jest znalezienie strategii, które zaspokoją potrzeby
obu osób. Słuchać można z chęcią zrozumienia
dziecka, otwartością na to, co nam komunikuje,
albo z wewnętrznym zamknięciem się, z oporem,
trzymaniem się kurczowo swoich przekonań. Jeżeli
naprawdę jesteśmy zainteresowani tym, co dzieje
się w sercu dziecka, jeżeli rzeczywiście obchodzą
nas zarówno jego problemy, potrzeby, jak i to, co
ono wtedy czuje, mamy szansę na zaskarbienie sobie jego zaufania, a to pierwszy krok do porozumienia.
DRUGIM JEST ODPOWIEDNIE MÓWIENIE
Ważne jest, aby dobierać słowa wzmacniające kontakt i zrezygnować z tych, które kontakt
mogą zerwać. Trzeba jednak podkreślić, że porozumienie bez przemocy to nie sztuczki i techniki,
ale podmiotowy, pełen empatii i wzajemnego szacunku kontakt z drugim człowiekiem.
W takim kontakcie słowa są ważne, ale
przecież kiedy z kimś łączy nas przyjaźń, możemy
użyć swobodnie pewnych słów i one przyjaciela
nie zranią, choć już w rozmowie z inną osobą nie
byłyby odpowiednie.
SĄ ZWROTY, TZW. BLOKADY KOMUNIKACJI, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESZKODĄ W OSIĄGNIĘCIU POROZUMIENIA Z
DZIECKIEM.

Osądy moralne, porównania, które też są
formą osądu, czy wypieranie się odpowiedzialności, przepytywanie, etykietowanie, sarkazm...
Mówiąc: „Kasia jest leniwa”, w gruncie rzeczy daję
wyraz temu, że robi inaczej, niż ja uważam za
właściwe. Ten osąd jest więc ukrytym (tragicznym,
jak mówi Rosenberg) wyrażeniem moich potrzeb.
Moje potrzeby są tu tak głęboko ukryte, że nie ma
widoku na ich zaspokojenie. A Kasia jest leniwa i
nic już tego nie zmieni. „Kasia musi przestać się
lenić”, ale do czego konkretnie się to odnosi?
Słowo „musisz” jest także barierą w kontakcie z
drugą osobą. Mówienie: „musisz, powinieneś,
należy”, nie daje okazji do wymiany myśli i już na
wstępie budzi opór drugiej osoby. Potrzeba samostanowienia o sobie jest powszechna. Gdy
słyszymy, że musimy, że ktoś wie lepiej, co mamy
robić, natychmiast ustawiamy się na nie.
GDY RZECZYWIŚCIE DZIECKO COŚ POWINNO/ MUSI ZROBIĆ, MOŻNA POWIEDZIEĆ MU TO INACZEJ. PRZYKŁADEM
MOŻE BYĆ KONIECZNOŚĆ ODROBIENIA
LEKCJI.
Zamiast mówić: „Musisz odrobić prace
domowe”, możemy powiedzieć: „Widzę, że się nie
uczysz, czy możesz mi powiedzieć, co cię powstrzymuje?”. Albo też: „Kiedy widzę cię od godziny przy grze komputerowej, to złoszczę się, bo
potrzebuję, żebyśmy dotrzymywali naszych umów.
Czy możesz mi powiedzieć, co ci nie pozwala
odrobić zadania?”. Albo: „Chciałbym, żebyś się
uczył, bo wierzę, że to najlepszy sposób na zbudowanie szczęśliwego życia. Czy możesz mi powiedzieć, co ty o tym sądzisz?” lub: „Czy jest coś, co
mogę zrobić, żeby ci pomóc w odrobieniu tego zadania?”
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NIE CHCĄC STALE KONTROLOWAĆ,
CHCĄC WYCHOWYWAĆ DOJRZAŁYCH
LUDZI – STAWIAMY NA SAMODYSCYPLINĘ.

• Ujawniać swoje uczucia („Źle się czuję w nieposprzątanym pokoju”; „Obawiam się o wasze
bezpieczeństwo i zdrowie”).
• Przedstawiać swoje potrzeby („Chciałabym,
abyśmy dotrzymywali umów”; „Zależy mi, aby
wszyscy w klasie mogli czuć się bezpiecznie”).
• Pokazywać wyjście z sytuacji. Unikać ogólnych
stwierdzeń („Czy mógłbyś powiesić ubrania w
szafie?”; „Czy możecie mi opowiedzieć, co was
podzieliło, czego każdy z was potrzebuje?
Spróbujmy znaleźć rozwiązanie, które zadowoli
was obu”).

W szkole bez przemocy młody człowiek
uczy się od autorytetów nie ze strachu, ale w atmosferze szacunku, nie z poczucia winy, ale dlatego,
że podoba mu się wymiana – jest wysłuchany i on
też coś daje od siebie. Od posłuszeństwa
przechodzimy do odpowiedzialności. Na to potrzeba czasu i pracy nad naszymi nawykami.
O MOTYWOWANIU
W porozumieniu bez przemocy istotne jest
budzenie wewnętrznej motywacji, a nie zmuszanie
dziecka czy stwarzanie sytuacji, w której ono działa
tylko wtedy, gdy jest motywowane z zewnątrz.
Ważne jest żeby dziecko samo chciało chcieć! Nie
można uczyć się z lęku przed karą, dlatego, że jest
się posłusznym, z poczucia winy czy obowiązku.
To krótkotrwała motywacja. Przymus i lęk nie
tworzą środowiska sprzyjającego nauce.
REAGUJĄC NAWYKOWO POWIELAMY
ZNANE NAM SCHEMATY WYCHOWAWCZE. CO WIĘC MOŻEMY ZMIENIĆ?
Jeśli chcemy odejść od dominacji i przemocy, zrezygnujmy z osądów, z których korzystamy na co dzień. Każdemu z nas zdarza się wejść
do pokoju dziecka i powiedzieć: „Jak ten twój
pokój wygląda! Jak zwykle masz wszystko rozwalone. Potworny bałaganiarz z ciebie!”. To są słowa
bardzo silnie nacechowane oceną. Mówimy, choć
nie wprost, że martwimy się tym, co widzimy, i
obawiamy, czy damy radę przygotować nasze
dziecko do dobrego życia. Natomiast młody człowiek na skutek wcześniejszego treningu słyszy to,
czego w rzeczywistości nie powiedzieliśmy, na
przykład: „znowu jestem niedobry”. Porozumienie
natychmiast ulega zerwaniu! Słowo „bałagan” też
bywa ryzykowne – dziecko może uważać, że
wszystko jest jak należy. Powszechność języka
dominacji jest tak wielka, że nawet starając się
porozumiewać bez przemocy, można być
posądzanym o wyrażanie przymusu, dopóki druga
osoba nie zaryzykuje zaufania do naszych słów i
działań.
Cztery kroki pomocne w porozumiewaniu się
bez przemocy:
• Mówić, co widzimy, słyszymy. Nie oceniać
(„Widzę rozrzucone ubrania”; „Widzę dwóch
bijących się chłopców”).
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D L A C Z E G O S Z K O Ł A N I E S TA N O W I
MIEJSCA WSPIERAJĄCEGO W PEŁNI
ROZWÓJ MŁODEGO CZŁOWIEKA?
Dlaczego tak trudno porozumieć się z uczniami, skoro nauczyciele – czyli właśnie my sami –
jesteśmy przekonani, że jak najbardziej przyczyniamy się do zdobywania najlepszych kompetencji
przydatnych do kreowania życia, najnowocześniejszej wiedzy, która wskaże młodym właściwy
kierunek rozwoju?… Pomimo troski, jaką otaczamy naszych wychowanków, pracowitości wkładanej w zapewnianie dobrych warunków do nauki,
opracowania procedur chroniących życie i dających
poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły, poziom
agresji jest wysoki. Kiedy próbujemy „walczyć z
agresją”, to przyczyniamy się do tego, aby „agresja
rodziła agresję”. Gniew można uzdrowić, ale nie
zwalczyć. Walka z agresją podobna jest do „dolewania oliwy do ognia”. Porozumienie Bez Przemocy eliminuje agresję zastępując ją współtworzeniem współpracą.
W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ UCZNIOWSKIEJ AGRESJI
A może wychowując nie uświadamiamy
sobie, że porozumiewamy się, uczymy, przekazujemy wiedzę poprzez zależność i dominację, wyrażające się m.in. w sposobie oceniania („jesteś
wzorowym uczniem”, albo … „słabym uczniem”,
„źle napisałeś”, „jesteś gorszy w matematyce od
Wojtka”,
„to nienormalne zachowanie”, „to
niewłaściwy strój do WF”, „masz zły wynik”, itd.)?
Z jakiego źródła czerpiemy przekonania o świecie?
Może wierzymy, że świat jest polem walki, dlatego
aby przeżyć, trzeba nieustannie walczyć, eksploatować, rywalizować, zdobywać, dominować i
rządzić. Właśnie to przekonanie kultury konsumpcyjnej pustoszy nasze serca i dusze i wyjaławia nas wewnętrznie. Wszędzie słyszymy, że
musimy stać się "kimś", kto robi karierę, osiąga
sukces materialny, powiększa stan posiadania, jest
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intelektualistą, ma wysokie IQ, zna języki obce...
W pogoni za tym "kimś" gubimy siebie, wpadamy
w pułapkę pustki, lęku i samotności. Pustkę
wypełniamy aspiracjami, oczekiwaniami, wymaganiami i żądaniami innych.

NIE STOI PRZED NAMI ŻADNE WIELKIE
WYZWANIE, POZA JEDNYM – NAUCZYĆ
SIĘ WSPÓLNIE ŻYĆ!

P O D S TAW O W Y M P Y TA N I E M O
PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI JEST PYTANIE O
TO, JAKĄ CHCE ONA PRZEKAZAĆ KULTURĘ? CZY BĘDZIE TO EDUKACJA KU
WZBOGACAJĄCEJ ŻYCIE KULTURZE
PARTNERSTWA I POKOJU, CZY MOŻE
EDUKACJA, KTÓRA MA UTRWALIĆ KULTURĘ DOMINACJI I PRZEMOCY?
Wyzwanie, które stoi przed nami obecnie,
polega na zmianie kultury konfliktów mających
miejsce w naszych rodzinach, szkołach, pracy,
społecznościach, świecie. Niebezpieczeństwo, jakie
nam grozi, pochodzi z ludzkiego wnętrza – z
nawyku angażowania się w destrukcyjne, nierzadko
śmiertelne konflikty, które powstają, gdy tylko pojawia się poważna różnica zdań/interesów między
dwiema osobami, grupami ludzi czy narodami.
„Wyzwanie to istnieje na wszystkich poziomach –
od najniższego do najwyższego. Pośród wszystkich
czynników decydujących o powodzeniu
małżeństwa, jak twierdzą psychologowie,
najważniejszym jest umiejętność rozwiązywania
konfliktów na drodze współpracy. To samo dotyczy
każdej innej relacji (…) Tak wiele zależy od naszej
umiejętności współistnienia: nasze szczęście rodzinne, wyniki w pracy, trwałość wspólnot, a także – w
epoce masowej zagłady – przetrwanie naszego
gatunku”. 1
Naszym celem (w tym dla edukacji XXI
wieku) niech będzie stworzenie kultury, w której
nawet najpoważniejsze spory będą rozwiązywane
nie poprzez użycie siły czy przymusu, lecz na
zasadzie wzajemnych korzyści i dobrego współistnienia. Trudno zrezygnować z wszechogarniającej
kultury, nawet jeśli nie służy ona naszemu dobru.
Trudno zdecydować się na taką przemianę samotnie, ale razem – jak najbardziej. W wielu szkołach
na świecie dokonano już zmian dzięki wspólnym
staraniom całych społeczności szkolnych.

„Ważne jest, aby stworzyć wokół siebie krąg ludzi,
którzy nas wspierają - lubią, rozumieją i dają oparcie w kryzysowych sytuacjach. Tak naprawdę nie
brakuje nam niczego poza wiarą w siebie. Jeśli ktoś
w nas wierzy, łatwiej nam wierzyć w siebie i
stawiać sobie wyższe cele. Im więcej w naszym życiu głębokich, satysfakcjonujących więzi z przyjaciółmi i rodziną, tym lepiej.”2
Celem Porozumienia bez Przemocy, nie
jest zdobycie tego, czego pragniemy, ale nawiązanie kontaktu z ludźmi, który pozwoli nam
zaspokoić potrzeby wszystkich. Otrzymywanie
czegoś kosztem innych nie zaspokaja naszych
wszystkich potrzeb. Ważną częścią jest umiejętność
obserwowania tego, co robią ludzie, bez mieszania
w to oceny, która może brzmieć jak krytyka.
Czym różnią się wypowiedzi?:
• „Strasznie się rozpychasz!” od:
• „Rozłożyłeś książki na tak dużej powierzchni
stołu, że boję się, że zabraknie miejsca na moje
książki”
Albo:
• „Marek jest kiepskim piłkarzem!” od:
• „Marek podczas ostatnich piętnastu meczy nie
strzelił ani jednego gola!”.
W CO POROZUMIENIU BEZ PRZEMOCY
MOŻE WZBOGACIĆ SYSTEM EDUKACJI?
W szkołach wzbogacających życie można
zaobserwować, że:
• Nauczyciele i uczniowie pracują razem jako
partnerzy, wspólnie wyznaczają cele za pomocą
obopólnych uzgodnień i porozumienia
• Nauczyciele i uczniowie mówią językiem
procesu, skupiającym uwagę na uczuciach i
potrzebach motywujących każdego z nas oraz
działaniach, które zaspokoją nasze potrzeby, ale
nie kosztem innych
• Motywacją dla uczniów jest ich chęć do nauki i
radość płynąca z poznawania nowych rzeczy, a
nie lęk przed karą czy obietnica nagrody
• Testy przeprowadza się na początku nauki, aby
określić potrzeby, a nie na końcu aby ustalić kary
czy nagrody. Oceny są zamieniane na ewaluację

1

William L. Ury „Dochodząc do zgody. Przekształcanie konfliktów w domu, w pracy i na świecie”, Biblioteka Moderatora, Taszów
2006
2 Wywiad Renaty Arendt- Dziurdzikowskiej ze znaną polską psychoterapeutką Tanną Jakubowicz- Mount; art. p.t. „Źródło bije
nieustannie”, Zwierciadło Nr 2(1816) luty 1998
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zdobytych umiejętności i wiedzy
• Społeczność szkolna mobilizuje się wzajemnie
do troski o siebie i pomoc w nauce, zamiast
współzawodniczenia o ograniczoną ilość nagród.
Wspólnym celem jest wspieranie wszystkich uczniów w zdobywaniu określonych osiągnięć. Zmiany zachodzą na poziomie wartości (!)
• Siła jest wykorzystywana tylko do zaspokojenia
takich potrzeb jak zdrowie i bezpieczeństwo,
nigdy z intencją ukarania kogokolwiek
• Zasady i reguły tworzone są wspólnie przez całą
społeczność szkoły, w tym też razem z rodzicami
i administracją
O twórcy metody Porozumienia Bez
Przemocy i Centrum Porozumienia bez Przemocy:
Doktor Marshall B. Rosenberg jest założycielem i
dyrektorem do spraw edukacji Centrum Porozumienia bez przemocy (Center for Nonviolent
Communication), liczącym ponad 100 trenerów.
Doktor Rosenberg zainicjował programy pokojowe
w krajach, w których trwają wojny: Ruandzie, Burundi, Nigerii, Malezji, Indonezji, Sri Lance, Sierra
Leone, na Bliskim Wschodzie, w Kolumbii, Serbii,
Chorwacji i północnej Irlandii. Dzięki funduszom
UNESCO grupa trenerów w Jugosławii przeszkoliła dziesiątki tysięcy uczniów i nauczycieli. Rząd
Izraela oficjalnie przyjął program PBP i organizuje
szkolenia w setkach szkół w kraju. W Polsce program dopiero „kiełkuje”.
Brakuje nam polskich trenerów metody, jak
również odpowiedzi w organach decyzyjnych na
potrzebę wprowadzania języka pozbawionego cech
dominacji do szkół.
Inspirację zaczerpnięto z niżej podanej literatury dla nauczycieli i rodziców oraz źródeł internetowych.
BIBLIOGRAFIA:
1. Marshall B. Rosenberg „Porozumienie bez
przemocy”, Santorski & Co, Warszawa 2003
2. Marshall B. Rosenberg „Edukacja wzbogacająca życie”, Santorski & Co, Warszawa
2006
3. Towe Widstrand, Marianne Göthlin, Niclas
Rönnström „Porozumienie bez przemocy,
czyli język żyrafy w szkole”, Wyd. Centrum
Metodyczne Pomocy PsychologicznoPedagogicznej, Warszawa 2005
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4. Sura Hart, Victoria Kindle Hudson „Empatyczna klasa. Relacje, które pomagają w nauce”,
Wyd. CMPPP, Warszawa 2006
5. Wywiad Aliny Gutek z Ewa Orłowską „Język
żyrafy”, w „Zwierciadle” nr 4/ 2007
6. Ewa Orłowska, krótki kurs PBP, na stronach
Wydawnictwa Szkolnego PWN
www.wszpwn.co.pl
7. „Jak szakal z żyrafą”, „Polityka” nr 29/ 2002
8. Strona polskiej fundacji PBP:
www.fpbp.most.org.pl
9. Strona amerykańska: www.cnvc.org

Anna Ogrodnik – konsultant Regionalnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji
Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
Kursy/ szkolenia dla polskich nauczycieli:
Centrum Metodyczne Pomocy PsychologicznoPedagogicznej w Warszawie; www.cmppp.edu.pl
Dla nauczycieli z obszaru rybnicko–raciborskiego:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i
Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, ul.
Parkowa 4a; kontakt tel. 032 – 424 74 72; e-mail:
info@wom.edu.pl; www.wom.edu.pl; osoba kontaktowa w sprawie PBP – Anna Ogrodnik; e-mail:
eko@wom.edu.pldu.pl
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“POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMODZIELNIE…”
Justyna Kuczera

Moja przygoda z metodą Marii Montessori
rozpoczęła się niecałe trzy lata temu. Jak większość
młodych ludzi, również i ja wyjechałam za granicę
w poszukiwaniu zatrudnienia. Okazało się, że moja
decyzja była jedną z lepszych, które podjęłam w
swoim życiu, ponieważ już po kilku tygodniach
zaoferowano mi pracę w Przedszkolu Montessori w
Dublinie.
Irlandia jest jednym z krajów, gdzie system
pracy metodą Montessori jest nie tylko rozwinięty
na bardzo wysokim poziomie, ale również
stosowany w każdym irlandzkim przedszkolu.
Sprawia to, że metoda Montessori odbierana jest
tam w sposób bardzo naturalny i normalny, tak jak
w Polsce system pracy, jaki stosowany jest w
przedszkolu publicznym.
Początkowo trudno było mi zrozumieć istotę tej metody. Obserwując pracę dzieci wciąż zadawałam sobie wiele pytań. Czego dziecko nauczy
się poprzez przelewanie wody? Jaki cel ma
nawlekanie koralików? Jaką funkcję pełnią Pink
Tower (Różowa wieża) Red Rods (Czerwone Beleczki) czy Cylinder Blocks (Cylindry)? Czas pozwolił mi odnaleźć odpowiedzi na te pytania, a
było to możliwe poprzez codzienną styczność z
metodą Montessori i pracę z opracowanym przez
nią materiałem. Należy tutaj podkreślić ogromną
rolę nauczycieli, którzy poprzez swoją otwartość i
okazaną mi pomoc pozwolili pojąć ideę pracy z
dzieckiem przy wykorzystaniu tej metody.
Zrozumiałam, że głównym zadaniem pedagogiki Montessori jest wspieranie indywidualnego
rozwoju dziecka, które samo decyduje, gdzie i z
jakim materiałem będzie pracowało oraz jakie
tempo sobie narzuci. Nauczyciel jest obserwatorem, wspiera, pomaga, naprowadza oraz z
szacunkiem i uwagą obserwuje postępy dziecka,
jak również to, co sprawia mu trudności.
Szczególna rolę odgrywa otoczenie dziecka. Pracownię cechuje prostota, estetyka, łatwy dostęp do
materiałów ułożonych pod względem tematycznym. Grupa jest wiekowo mieszana, dzięki czemu
dzieci nie tylko mają okazję pomagać sobie i respektować prawa wobec siebie, ale również uczą
się przestrzegać trzech podstawowych reguł: nie
rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj. Materiał, na
którym pracuje dziecko, można podzielić na kilka
grup. Pierwszą z nich będzie grupa pomocy zaliczanych do praktycznych ćwiczeń dnia codzie-

nnego. Grupa druga zawiera pomoce wykorzystywane do kształcenia wszystkich zmysłów. Trzecia i
czwarta grupa to pomoce zaliczające się do
edukacji językowej i matematycznej. Piąta grupa
materiałów to materiały kwalifikujące się do wychowania kosmicznego. Do dwóch ostatnich grup
należą materiały do wychowania religijnego oraz
materiały artystyczne związane z ekspresją
muzyczną i plastyczną dziecka. Wszystkie pomoce
cechuje prostota, precyzja i estetyka wykonania z
uwzględnieniem zasady stopniowania trudności.
Dany rodzaj materiału występuje tylko w jednym
egzemplarzu, a jego konstrukcja umożliwia kontrolę błędów.
W obecnej chwili w Polsce istnieje kilkanaście Przedszkoli Montessori i wciąż powstają
coraz to nowsze placówki. Jest to bardzo dobry
znak dla polskiej edukacji. Uważam, że metoda ta
pozwala na wypracowanie samodzielności u
dziecka, wzbudza naturalną chęć do nauki, eksperymentowania, poszukiwania odpowiedzi na pytania powstałe podczas naturalnego, nieprzymuszonego odkrywania środowiska.
Zachęcam wszystkich nauczycieli oraz
rodziców do bliższego zapoznania się z tą niezwykłą metodą, która nie tylko w Polsce czy Irlandii, ale na całym świecie ma swoich zagorzałych
zwolenników.
Justyna Kuczera – nauczyciel Anglojęzycznego
Prywatnego Przedszkola w Rybniku
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“WIĘC CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT, NA ŻÓŁTO…”
KOLOROWE MIESIĄCE W PRACY Z DZIECKIEM
GŁĘBOKO I WIELORAKO NIEPEŁNOSPRAWNYM
Ewa Łępicka

Koncepcja „kolorowych miesięcy” zrodziła
się we wrześniu – na początku roku szkolnego,
kiedy to szukałam nowych sposobów na ożywienie
zajęć prowadzonych z uczennicą upośledzoną
umysłowo w stopniu głębokim. Opracowując indywidualny program rewalidacyjno – wychowawczy, padła propozycja ze strony mamy mojej uczennicy – „a może by pójść w kierunku zwiększonej
pracy z kolorami”. Postanowiłam uwzględnić tą
wskazówkę w tworzonym programie i zaczęłam
poszukiwać metod pracy wykorzystujących barwy.
Analizując „Komentarz do programu wychowania i
nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych
umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”
(Mossakowska, Klaro-Celej, 1999) natrafiłam na
hasło – „kolorowe tygodnie”. Brzmiało to dość
ciekawie ale i zagadkowo, gdyż nie było zaopatrzone ani nazwiskiem autora, ani komentarzem
dotyczącym sugerowanej metody. Pozostał mi
internet, gdzie znalazłam artykuł pani Felicyty
Krawczyk pt. „Kolorowe tygodnie w Szkole Życia”. Pomysły, przedstawione przez autorkę tekstu,
okazały się jednak w dużej mierze nieprzystające
do zdecydowanie niższych możliwości prezentowanych przez moją uczennicę. Z drugiej strony,
przeczytany artykuł stał się iskrą zapalną – punktem wyjścia, który zainspirował mnie do stworzenia programu umożliwiającego dziecku głęboko
niepełnosprawnemu, obcowanie z barwą. Kreowane przeze mnie sytuacje, miały przede wszystkim
cele terapeutyczne, a więc pobudzenie kolejnych
zmysłów dziecka. Natomiast cel edukacyjny –
wyuczenie kolorów, był sprawą marginalną.
Poniżej przedstawiam szereg sytuacji, które
umożliwiły mojej uczennicy polisensoryczne
poznanie barwy żółtej. Opisane oddziaływania
należy traktować jako listę otwartą, której zawartość zależna jest wyłącznie od możliwości percepcyjnych dziecka oraz od pomysłowości terapeuty – nauczyciela.
Pracę z barwą żółtą rozpoczęłam w
październiku, który jest apogeum złotej polskiej
jesieni. Żółte liście klonów, brzóz, buków –
stanowiły otoczenie, w którym poddałam moją uczennicę oddziaływaniu omawianej barwy. Kolor
żółty był nie tylko oglądany, ale również dotykany
oraz wąchany – specyficzny zapach jesiennych
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liści. Obsypywałam dziewczynkę świeżo opadniętymi liśćmi, tworząc złoty deszcz. Układałyśmy
bukiety z żółtych liści, które później przyozdabiały
jej pokój. Komponowanie bukietów stało się
doskonałą okazją do uaktywnienia wrażliwości
widzenia – liście poszczególnych drzew posiadały
różne odcieni żółci, na co starałam się zwrócić
uwagę mojej podopiecznej.
Słuchałyśmy kojącego szumu liści
poruszanych przez wiatr oraz ich szelestu, kiedy to
zadowolone brodziłyśmy w stertach liści pokrywających parkowe alejki. Jak widać, otaczająca
przyroda pozwoliła nam doświadczyć barwy żółtej,
nie tylko za pośrednictwem zmysłu wzroku, ale
również przy pomocy wrażeń słuchowych, dotykowych i węchowych. Równolegle realizowane
były cele szczegółowe zawarte w indywidualnym
programie rewalidacyjno - wychowawczym, takie
jak aktywne włączanie uczennicy w proces ubierania się na spacer, poszerzanie możliwości komunikacyjnych poprzez wprowadzanie nowych piktogramów symbolizujących „jesień”, „wiatr”, „park”,
kolor „żółty” oraz poszczególne części garderoby:
„spodnie”, „sweter”, „kurtka”, „czapka”, „buty”.
Jak widać barwa żółta stała się myślą przewodnią,
wokół której kształtowane były poszczególne
umiejętności leżące w sferze najbliższego rozwoju
dziewczynki.
Drugim etapem było wykonanie pracy
plastycznej przy pomocy techniki malowania dziesięcioma palcami. Ponieważ moja podopieczna ma
spore trudności z prawidłowym utrzymaniem
pędzla, nie wspominając o posługiwaniu się tym
narzędziem, dlatego maluje bezpośrednio palcami,
zanurzonymi uprzednio w kubku z farbą. Uczennica wybrała kilka liści i pokryła ich spodnią
stronę warstwą żółtej farby, przeznaczonej do malowania palcami. Następnie odcisnęłyśmy liście na
kartce papieru uzyskując wspaniałą „grafikę” struktury liścia. Wykonaną w ten sposób pracę,
przyozdobiłyśmy naturalnymi, ususzonymi okazami liści, przyklejając je w wolnych przestrzeniach.
Malowanie dziesięcioma palcami, dostarczyło dziewczynce nie tylko wrażeń wzrokowych
związanych z wykorzystaniem żółtej farby, ale była
to również wspaniała stymulacja dotykowa. Po-
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nieważ wszelkie zajęcia plastyczne mają ogromne
znaczenie dla uwrażliwiania dłoni dziecka, która
jest przecież podstawowym narzędziem poznawania świata, dlatego bardzo dbałam o ich systematyczność. Przynajmniej raz w tygodniu uczennica miała możliwość: malowania, manipulowania w żółtej ciastolinie bądź darcia marszczonej
bibuły na paski, w efekcie czego powstała żółta
chryzantema i znicz. Tym akcentem, tuż przed
dniem Wszystkich Świętych, zakończyłam pracę
nad wspomnianą barwą.
Kolejną formą działań było malowanie
żółtą farbą rąk uczennicy, przy pomocy pędzli
wykonanych z różnych gatunków włosia oraz o
odmiennej szerokości. Proponowana technika stoi
na pograniczu zajęć plastycznych, relaksacji oraz
masażu określonych części ciała – w tym wypadku
rąk. Omawianej stymulacji powinna towarzyszyć
odpowiednio dobrana muzyka. Uwiecznieniem malowania rąk było odciskiwanie dłoni na papierze,
które w połączeniu z poprzednia aktywnością
doskonale kształtuje somatognozję dziecka.
Naturalną konsekwencją poprzednich zajęć
były zabawy z wykorzystaniem wody. Miały one
na celu nie tylko prozaiczne umycie rąk, ale
również wyzwolenie swobodnej aktywności uczennicy. Wspaniale na ten temat pisze pan Jacek
Kielin w książce pod tytułem „Rozwój daje radość
– Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w
stopniu głębokim” (Kielin, 2002). Jego zdaniem
„W wodzie ożywiają się nawet najmniej aktywne
dzieci. Dla wielu z nich są to zajęcia sprawiające
największą radość. Żywioł wody,(...) bardzo silnie
polisensorycznie działa na nasze zmysły. Jest w
nim jakaś tajemnicza moc pobudzania do aktywności”. Nawet najmniejszy ruch ręki, wywoływał
efekt falowanie wody, co z kolei motywowało uczennicę do dalszej zabawy. Pod wpływem pomalowanych rąk, woda w misce zabarwiała się na żółto.
Dużo radości sprawiły dziewczynce próby chwytania śliskiego mydła, które ciągle uciekało. Zabawy
z mydłem spowodowały pojawianie się piany
zabarwionej na żółto. Przy pomocy gąbki próbowałyśmy wycisnąć jeszcze większą ilość piany, co
było doskonałym ćwiczeniem motoryki małej.
Jak widać, podczas jednych zajęć wykorzystujących właściwości zabarwionej na żółto
wody, mogłam zrealizować szereg celów szczegółowych zawartych w indywidualnym programie
rewalidacyjno – wychowawczym. Uczennica
całkowicie mimochodem doskonaliła umiejętność
koncentrowania uwagi na określonych bodźcach,
aktywnie angażowała się w proces mycia rąk,
ćwiczyła sprawność motoryczną a co najważniejsze
otrzymała solidną dawkę pozytywnych emocji.
Inną propozycją działań, łączących tym

razem wykorzystanie określonej barwy z rozwijaniem sprawności manipulacyjnej, było
wprowadzenie najróżniejszych przedmiotów - zabawek wykonanych w kolorze żółtym. Ponieważ
moja uczennica bardzo lubi zrzucać wszelkie
rzeczy na podłogę, dlatego na początku zaproponowałam jej zabawę żółtymi, plastikowymi
piłeczkami, które kładłam w zasięgu jej rąk. Oczywiście dziewczynka natychmiast podejmowała
próbę wyprostowania przykurczonych rąk w celu
zrzucenia piłeczek na dywan. A ileż radości dawało
jej obserwowanie moich nieudolnych prób
odnalezienia piłeczki, którą ona już dawno zlokalizowała.
Kolejnymi przedmiotami podsycającymi
zabawy manipulacyjne były odpowiednio:
• żółta grzechotka w kształcie misia wypełniona
kuleczkami,
• 5 dużych, żółtych klocków – dostosowanych
wielkością do ograniczonych możliwości chwytania,
• żółta gąbka do zmywania naczyń – wykorzystywana do stymulacji dotykowej oraz do robienia
piany podczas zabaw z wodą,
• żółte plastykowe kółko do nakładania na drążek,
• oraz aksamitna łapka, która przy klepnięciu wydawała dźwięk przypominający śmiech.
Ciekawą propozycją zabawek są samodzielnie wykonywane mobile podwieszane w zasięgu rąk dziecka. Przykładem mobila może być
plastykowa butelka wypełniona np. żółtymi
koralikami, oklejona bibułą, przyozdobiona sznurkami prowokującymi do zabawy. Realizacji
kolejnych barw mogą towarzyszyć zrobione
specjalnie w tym celu mobile – podkreślające wybrany kolor.
Aby w pełni przeniknąć określoną barwę –
poddać się jej działaniu, nie wystarczy zaktywizowanie wyłącznie zmysłu wzroku, dotyku czy
słuchu, należy dostarczyć uczniowi również wrażeń
smakowych i węchowych. W tym celu wybrałyśmy
się do sklepu warzywniczego i zakupiłyśmy owoce
w kolorze żółtym – banana, cytrynę i jabłko.
Odtąd, jeden dzień w tygodniu poświęcony był
polisensorycznemu poznawaniu wybranego owocu.
Uczennica oglądała banana, słuchała mojego opisu uwzględniającego kolor, kształt owocu,
dotykała go poznając fakturę skórki oraz miąższu i
co najistotniejsze wąchała oraz smakowała banana.
Następnie rozpoznawała rysunek banana przedstawiony na kartach pracy aby w końcowym etapie
uogólnienia dojść do zrozumienia symbolu banana
przedstawionego na piktogramie.
Rys. nr 1 - Piktogramy, białe grafy na czarnym tle symbolizujące banana i jabłko.
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Jeśli poznawanie cytryny skończyło się
rzeczywiście na jej smakowaniu, to w przypadku
banana i jabłka doszedł proces spożywania owocu,
czyli nauka prawidłowego połykania pokarmu.
Każdorazowo jedzenie owocu było poprzedzone
ustno – twarzową terapią regulacyjną według Castillo – Moralesa, polegającą na stymulacji neuromotorycznych punktów twarzy. Wspomniana metoda
daje dobre rezultaty w zwiększeniu kontroli
dziecka nad mięśniami twarzy. Ponadto czasami
wykonywałam uczennicy masaż wewnętrzny jamy
ustnej, który zapobiega nadmiernemu ślinieniu się,
poprawia sprawność aparatu artykulacyjnego oraz
ułatwia naukę prawidłowego jedzenia. Dokładny
opis obydwu metod można znaleźć w cytowanej
wcześniej książce pt. „Rozwój daje radość”.
Szczególnie emocjonujące, okazały się dla
mojej uczennicy zajęcia, podczas których mogła
przyodziać się w barwę żółtą. Z jednej strony praca
odbywała się cały czas przed dużym lustrem, które
świetnie wiązało uwagę dziewczynki, z drugiej natomiast strony miałam do czynienia z młodą kobietką, dla której stroje są bardzo intrygującą dziedziną życia.
Zajęcia rozpoczęłam od zapoznania uczennicy z przyniesioną przeze mnie żółtą bluzeczką i
apaszką, które po chwili ubrałam. Następnie zrobiłyśmy przegląd odzieży mojej podopiecznej,
wyławiając z szafy wyłącznie rzeczy żółte. Nie
było tego zbyt wiele, ale przy odrobinie fantazji
wystarczyło aby stworzyć całkiem udane kreacje.
Przy okazji ciągle utrwalałam poznane wcześniej
piktogramy związane z odzieżą, ubieraniem się,
dokonywaniem wyboru jednej rzeczy z dwóch.
Ponadto starałam się maksymalnie włączyć
dziewczynkę w proces ubierania – poprzez
unoszenie rąk podczas wkładania bluzki, trzymania
oraz podawania poszczególnych części garderoby.
Była to praktyczna realizacja celów szczegółowych
zawartych w indywidualnym programie rewalidacyjno – wychowawczym.
Opracowując barwę żółtą, samoistnie powstał pewien schemat działań, mających na celu
„nakarmienie” zmysłów uczennicy wspomnianą
barwą..
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• punktem wyjścia była otaczająca rzeczywistość,
gdzie dany kolor wyraźnie dominował. W przypadku barwy żółtej, sprzyjającym otoczeniem
okazał się jesienny park,
• następnie wprowadziłam zajęcia plastyczne,
wykorzystując różne techniki pracy: malowanie
dziesięcioma palcami, lepienie w ciastolinie,
wydzieranki,
• potem przeszłam do relaksacji, czyli malowania
farbą żółtą wybranych części ciała uczennicy,
• w celu zaktywizowania dziewczynki, stworzyłam
jej możliwość zabawy w żółtej wodzie,
• zaproponowałam jej działania manipulacyjne
przedmiotami o barwie żółtej, które doskonaliły
umiejętność chwytania i puszczania,
• wykorzystując żółte owoce, nie tylko pobudziłam
zmysł smaku, węchu, dotyku i wzroku ale również prowadziłam naukę prawidłowego
połykania pokarmu,
• na końcu wprowadziłam coś wyłącznie dla kobiet
– rewię mody w strojach barwy żółtej.
Ciepło, radość, słońce – to pojęcia, które
natychmiast kojarzą mi się z kolorem żółtym. Mam
nadzieję, że dla mojej uczennicy, październik okazał się miesiącem wyjątkowo ciepłym, przepełnionym radością i rozświetlonym słońcem.
BIBLIOGRAFIA:
1. Kielin J. (2002): Zajęcia z żywiołami. [w:]
Rozwój daje radość – Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (red.)
Jacek Kielin, Gdańsk, Gdańskie Towarzystwo
Psychologiczne.
2. Mossakowska L., Klaro – Celej L. (1999):
Komentarz do Programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Warszawa, WSiP.

Ewa Łępicka - Oligofrenopedagog, terapeuta
zajęciowy
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UPRAWIANIE EKOLOGII MOŻE STAĆ SIĘ MODĄ…
INTERDYSCYPLINARNY SCENARIUSZ PROJEKTU
EDUKACJI PRZYRODNICZEJ DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W ŚRODOWISKU LOKALNYM.
Maria Stachowicz - Polak

“Przyroda to nie przeciwnik. Nie należy jak gladiator narzucać sieci i śmiertelnie Godzić w tajemnicę z
syrakuzańskim okrzykiem - heureka! Ona musi sama wygadać…”
W. Sedlak
Arogancja wobec przyrody to niestety domena ludzi XXI wieku. Człowiek zmienia przyrodę
dla własnych celów, zachowując się często bezmyślnie, doprowadzając do niszczenia przyrody.
Jednocześnie utrwala konsumpcyjny światopogląd,
wzmagając ekonomiczne wyrachowanie i
obojętność na dobro przyrody. Bardzo wymowny
jest w tym kontekście fragment wypowiedzi diabła
z traktatu katolickiego pisarza, André Frossarda,
przytaczany w pracach o tematyce ekologicznej,
który niech będzie dla nas przestrogą: „...Jesteście
do tego stopnia oderwani od przyrody, że drzewo
wkrótce wyda się wam naroślą, która budzi odrazę,
a polna trawa przykładem wstrętnej kosmatej
anomalii”.
Edukacja ekologiczna jest długotrwałym
procesem wychowawczym zachodzącym w konkretnym środowisku społecznym i przyrodniczym.
Natomiast jej skuteczność wiąże się ze świadomością ekologiczną danej społeczności. Im bardziej
świadoma jest społeczność, tym więcej troszczy się
ona i podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ekologiczna świadomość
społeczeństw zmienia się powoli, bowiem zagrożenie bytu ludzkiego, wzbudza refleksje nad
działaniem w stosunku do przyrody. Musimy uświadamiać od małego dzieciom, że Ziemia jest
naszą Matką, której należy się szacunek. Czyńmy
to ucząc je dbać o swoje miasto, swoją dzielnicę i
szkołę, swój dom. Należy kształtować w nich postawy i nawyki przyjazne Ziemi. Dlatego kształtujmy świadomość ekologiczną jako postawę człowieka wobec środowiska wyrażającą się w znajomości praw przyrody i rozumieniu potrzeb harmonijnego współdziałania z nią, a także gotowości do
zapobiegania działaniom sprzecznym z jej prawami. Bowiem, przyszłość naszej jedynej Ziemi zależy od każdego najmniejszego działania, poczynając
od swego podwórka w myśl zasady myślimy globalnie działamy lokalnie. Uważam, iż poprzez te proste działania, ujęte w tym projekcie, zmierzamy

„dobrą” drogą…
CELE OGÓLNE PROJEKTU:
• poznanie współzależności człowieka i środowiska,
• dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym
środowisku oraz ich wartościowanie,
• wskazanie przyczyn i skutków ingerowania
człowieka w środowisko przyrodnicze,
• kształcenie obywateli świadomych destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko,
• kształtowanie dociekliwej i aktywnej postawy
badawczej wrażliwej na problemy środowiska,
• kształtowanie właściwych postaw ekologicznych
poprzez sygnalizowanie zagrożeń oraz wskazanie, w jaki sposób można te zagrożenia zminimalizować,
• wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie wobec środowiska,
• rozwijanie umiejętności kluczowych: współdziałania w grupie, sprawnego komunikowania się,
organizowania własnej pracy, twórczego rozwiązywania problemów, odpowiedzialności za
swoją pracę,
• aktywne poznawanie i doświadczanie twórczej
zabawy i twórczego rozwoju,
• rozbudzanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego oraz jego integrowanie w działaniach proekologicznych.
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Cele operacyjne z uwzględnieniem kategorii celów oraz
poziomem wymagań potrzebnym do dokonania oceny pracy
uczniów w poszczególnych zadaniach:
Cele
operacyjne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uczeń:
posiada podstawową wiedzę dotyczącą ekologii i ochrony środowiska,
prowadzi wnikliwą obserwację w najbliższym środowisku,
zna problemy ekologiczne w regionie,
korzysta z różnych źródeł informacji,
posługuje się komputerem jako źródłem wiedzy i komunikowania się,
potrafi zaproponować rodzicom działania zmierzające do poszanowania
wody, energii w domu,
dokonuje pomiarów wytwarzania odpadów, zużycia wody i energii w
gospodarstwie domowym,
stosuje zdobyta wiedzę w praktyce, włączając się do działań prośrodwiskowych,
wie o konieczności oszczędzania wody i energii elektrycznej w gospodarstwie domowym oraz zna sposoby ich oszczędzania,
dostrzega czynniki środowiska kulturowego i czynniki środowiska przyrodniczego w regionie,
wskazuje elementy działalności człowieka w środowisku przyrodniczym,
potrafi ocenić zagrożenia wynikające ze złego gospodarowania przez
człowieka różnego rodzaju odpadami,
potrafi podzielić energię na odnawialną i nieodnawialną oraz podać odpowiednie przykłady,
wskazuje źródła i rodzaje energii w swoim domu,
wskazuje źródła, rodzaje i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w
swoim regionie,
wie, jakie jest znaczenie wierzby krzewiastej w gospodarce człowieka,
wie, że rolnicy uprawiający wierzbę krzewiastą mogą otrzymać dopłaty
ze środków Unii Europejskiej do tworzonych jej plantacji,
wie, na czym polegają „ekologiczne zakupy”,
potrafi dokonać świadomych, właściwych wyborów w sklepie,
potrafi przekonać się i swoje rodziny do zakupów w sklepach z używaną odzieżą,
potrafi wybrać bezpieczny dla środowiska sposób przemieszczania się,
wie o zagrożeniu wynikającym z palenia ogniska w lesie lub blisko
lasu,
potrafi zadbać w okresie zimowym o ptaki i zwierzęta leśne,
potrafi przekazać zdobytą wiedzę swoim kolegom, rodzicom oraz innym członkom społeczności lokalnej dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
rozumie zagrożenia środowiskowe związane z wytwarzaniem odpadów,
rozumie potrzebę zmiany stylu życia celem ograniczenia ilości odpadów,
potrafi dokonywać właściwych wyborów w życiu codziennym celem
zmniejszania ilości odpadów wytwarzanych przez siebie i swoich
bliskich,
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Cele
operacyjne

Kategoria
celów

Poziom
wymagań

• przeprowadzić pomiary ilości wytwarzanych odpadów w swoim gospodarstwie domowym,
• potrafi dokonywać segregacji odpadów ze względu na możliwość ponownego wykorzystania,
• potrafi zorientować mapę i zlokalizować na mapie miejsce, w którym
się znajduje,
• pracować indywidualnie i w grupie poprzez prawidłową komunikację i
organizację czasu,
• być razem, wspólnie działać, ale i patrzeć indywidualnie według
własnych wyobrażeń i odczuć,
• potrafi rozwijać wrażliwość moralną i estetyczną,
• rozwijać swoje indywidualne zainteresowania, zamiłowania plastyczne i
techniczne,
• wykonać pracę plastyczną, zredagować opis, napisać referat,
• wskazać sposoby zdrowego odżywiania się,
• dostrzec ogromne znaczenie roślin zielnych dla człowieka,
• przygotować przy pomocy nauczyciela scenariusz warsztatu,
• rozwijać umiejętność planowania,
• właściwie zorganizować stanowisko pracy,
• potrafi oceniać, wartościować i selekcjonować zebrane informacje,
• potrafi argumentować i dochodzić do wspólnych wniosków,
• prezentować efekty pracy swojej i grupy,
• potrafi odpowiednio z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa
zachowywać się na zajęciach terenowych.

C

R

B

P

B

P

C

R

C

R

C
B

R
P

A
B
D
C
C
D
C
C
A

K
P
D
R
R
D
R
R
K

Oznaczenia:
• poziom konieczny K – zapamiętanie wiadomości, wymagania konieczne – ocena dopuszczająca (dostateczna),
• poziom podstawowy P – zrozumienie wiadomości, wymagania podstawowe (K+P) – ocena dostateczna
(dobra),
• poziom rozszerzający R – stosowanie wiadomości w sytuacjach prostych, wymagania rozszerzone
(K+P+R) – ocena dobra (bardzo dobra),
• poziom dopełniający D – stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych, wymagania dopełniające
(K+P+R+D) – ocena bardzo dobra (celująca).
Przewidywane osiągnięcia (rezultaty):
• przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej dzielnicy
poprzez działania proekologiczne,
• umiejętność przekazywania i odbierania idei, opinii i odczuć na temat środowiska oraz przez efektywne
przyswajanie wiedzy,
• umiejętność zdobywania wiedzy ekologicznej przez własne obserwacje, badania, doświadczenia, poszukiwania w różnych źródłach informacji,
• odczuwanie potrzeby reagowania na problemy środowiska, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i
kolegów,
• posługiwanie się komputerem i technologią informacyjną,
• umiejętność współdziałania w grupie oraz organizacji pracy indywidualnej,
• posługiwanie się prostymi technikami plastycznymi.
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Treści realizowane w projekcie zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego…
Przedmiot/ ścieżka

Treści nauczania i działania edukacyjne

Język polski

Właściwości opowiadania, opisu, dialogu oraz prostych form użytkowych.

Historia i społeczeństwo

Ja i inni. Moja postawa wobec innych. Stosunek do środowiska przyrodniczego
i kulturowego.

Przyroda

Orientacja w terenie, plan, mapa.
Krajobraz najbliższej okolicy – obserwacje i opisy: składniki naturalnego krajobrazu, sposoby zagospodarowania obszaru, ludzie i kultura, zależność życia ludzi
od czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych.
Środowisko i jego zagospodarowanie.
Krajobrazy naturalne i przekształcone przez człowieka.
Przykłady pozytywnego i negatywnego zagospodarowania przestrzeni.
Właściwości różnych substancji i ich zastosowanie.
Substancje szkodliwe dla organizmów żywych i ich oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.
Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze. Wpływ środowiska na zdrowie
człowieka.

Sztuka-plastyka,
technika

Kształtowanie otoczenia i form użytkowych.
Różnorodne materiały, ich cechy i zastosowania.
Technologie; podstawowe narzędzia, przyrządy pomiarowe stosowane w środowisku ucznia; technologie ekologiczne w środowisku ucznia.
Maszyny i instalacje (urządzenia gospodarstwa domowego, rower); bezpieczne,
kulturalne i odpowiedzialne postępowanie ucznia w środowisku technicznym, w
tym bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym.

Informatyka

Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem.
Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w
życiu codziennym.
Korzystanie z elementarnych zastosowań komputera do wzbogacenia własnego
uczenia się i poznawania różnych dziedzin nauki.
Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów.

Edukacja
prozdrowotna

Bezpieczeństwo na drodze.
Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich.
Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego
zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi.

Edukacja ekologiczna

Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i
pracy na stan środowiska naturalnego.
Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.
Przykłady miejsc (w najbliższym otoczeniu), w których obserwuje się korzystne
i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.
Degradacja środowiska – przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej
związek z formami działalności ludzi.

Edukacja regionalna

Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa i szkoły.
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Przedmiot/ ścieżka

Treści nauczania i działania edukacyjne

Wychowanie do życia
w rodzinie

Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy,
współpraca.

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych.

Rodzaj projektu: interdyscyplinarny projekt działania lokalnego.
Realizatorzy projektu: uczniowie klas 5 i 6 oraz opiekun/nauczyciel koła ekologicznego działającego w
Szkole Podstawowej nr 18 w Rybniku – Boguszowicach Osiedlu; chętni uczniowie klas młodszych 1-4 i ich
opiekunowie; nauczyciele wspierający: informatyki, sztuki – plastyki, techniki; rodzice uczniów uczestniczących w projekcie; społeczność lokalna dzielnicy Boguszowic Osiedla, Rada dzielnicy Boguszowic Osiedla;
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku; śląska malarka – pani Kazimiera Drewniok [w
projekcie tym koordynator projektu pełni również funkcję nauczyciela/opiekuna koła].
Adresaci projektu: społeczność Szkoły Podstawowej nr 18; rodzice uczniów uczestniczących w projekcie;
społeczność lokalna dzielnicy Boguszowic Osiedla; Rada Dzielnicy Boguszowic Osiedla; partnerzy projektu: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego. [Projekt może być realizowany na interdyscyplinarnych kołach zainteresowań w szkołach podstawowych i gimnazjach po dostosowaniu go do potrzeb, a szczególnie zainteresowań
dzieci i młodzieży, a także przez lokalne stowarzyszenia, organizacje, instytucje itp.]
Partnerzy współuczestniczący w realizacji projektu (organizacje, instytucje, placówki oświatowe,
firmy): Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, ElektroEko Organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, Urząd Miasta Rybnika, Rada Dzielnicy Boguszowic Osiedla, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Stowarzyszenie Korzenie.pl w
Rybniku – Boguszowicach Osiedlu; Nadleśnictwo Rybnik, wybrane sklepy z używaną odzieżą oraz sklepy
ze zdrową żywnością i inni.
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 18 w Rybniku - Boguszowicach Osiedlu (działania organizacyjne, podsumowujące, warsztaty); dzielnica Boguszowice Osiedle - w gospodarstwach domowych uczniów,
wybranych sklepach spożywczych, sklepach z używaną odzieżą, złomowisko; trasa ścieżki dydaktycznej
usytuowanej w granicach miast Rybnika, Żor, Jastrzębia Zdroju oraz gminy Świerklany; teren wokół szkoły.
Czas realizacji: od września 2006 r. do października 2007 r; zakończenie projektu – wydanie kalendarza
„Nasz ekologiczny kroczek na cały roczek” na rok 2008 (wrzesień/październik 2007 r.).
Metody: kluczowa metoda to projekt jako holistyczna metoda budowania wizji świata; metoda WebQuest –
innowacyjna metoda uczenia się w oparciu o wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem internetu; animacja społeczna – metoda pobudzania do działania na rzecz społeczności lokalnej, mająca na celu odbudowę
komunikacji społecznej, prawdziwego życia społecznego,a także wspólne rozwiązywanie problemów; analiza SWOT – metoda zespołowej analizy i oceny jakiegoś zjawiska, problemu, pomaga w podejmowaniu decyzji; inne: burza mózgu, wywiad, rozmowa, spotkania, warsztaty, pokaz, obserwacja bezpośrednia, plakat,
referat, prezentacja.
Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach, praca zespołowa.
Materiały/ środki dydaktyczne: sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, projektor, telewizor, magnetowid, materiały edukacyjne nadesłane przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego (poradnik stanowiący kompendium wiedzy na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ZSEE, scenariusze zajęć, film edukacyjny, plakat edukacyjny prezentujący pięć złotych zasad
gospodarowania ZSEE, plakat programowy informujący o zaangażowaniu szkoły w działania edukacyjne
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dot. ZSEE, broszura dla rodziców, ankieta), inne ankiety, materiały biurowe, tablica flipchartowa i blok flipchart, materiały plastyczne, mapa Okręgu Rybnickiego, kompasy, zestawy narzędzi pracy indywidualnej i
pracy grupowej.

Opis kolejnych działań w etapach: planowania, realizacji,
prezentacji projektu.
ETAP PLANOWANIA
1. Podanie propozycji realizacji projektu
Uprawianie ekologii może stać się modą… (w
oparciu o szkolny program dydaktycznowychowawczy) na konferencji Rady Pedagogicznej, przedstawienie celów, założeń; pozyskanie nauczycieli do współpracy; powołanie zespołu projektu wśród nauczycieli.
Przedsięwzięcie to jest przygotowaniem do
przystąpienia do ogólnonarodowego projektu
„Ekokluby – bierzemy sprawy w swoje ręce”
współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Środków Przejściowych. Projekt ten
ma celu edukację młodzieży w zakresie szeroko pojętej ekologii i animacji społecznej
oraz włączenie się w rozwój Sieci Ekoklubów
na Śląsku. Uczestnicy projektu otrzymują certyfikat Animatora Ekoklubu. Ogólnie mówiąc
Ekokluby to samorządne, demokratyczne
grupy dziecięce lub młodzieżowe, których
członkowie szukają sposobów na informowanie i uczenie siebie i innych, że warto dbać o
swoje miejsce na ziemi i być za nie odpowiedzialnym. W środowisku lokalnym Ekokluby
wspólnie z mieszkańcami diagnozują potrzeby
i problemy społeczności. Dalej planują
działania na rzecz rozwoju lokalnego, ochrony
środowiska naturalnego, poprawy jakości życia. W obszarze szeroko pojętej ekologii informują, szkolą, doradzają, organizują happeningi, akcje społeczne, kampanie, spotykają się
z mieszkańcami, współpracują z lokalnymi
władzami i mediami, wymieniają doświadczenia z rówieśnikami z innych krajów.
2. Spotkanie organizacyjne z uczniami koła ekologicznego. Zapoznanie uczniów z celami projektu; propozycja przygotowania przez uczniów pomysłów na zadania, ustalenie terminarza spotkań. Na kolejnym spotkaniu zebranie propozycji uczniów, wybór najlepszych
pomysłów, wypracowanie systemu oceniania.
3. Opracowanie szczegółowego harmonogramu
działań i dokumentacji projektu, zestawu
narzędzi pracy, utworzenie teczki dokumentacji projektu.
4. Przygotowanie uczniów do pracy metodą pro-
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jektów, zapoznanie ze szczegółowym harmonogramem działań projektu, podział na grupy
zadaniowe, zawarcie kontraktów grupowych,
przydział zadań indywidualnych i grupowych.
5. Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,
rodziców i nauczycieli uczestniczących w projekcie na temat: Moje środowisko bliżej europejskich standardów w zakresie ochrony środowiska.
6. Nawiązanie współpracy z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, firmami itp.: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w
Rybniku w uwagi na projekt „Ekokluby –
bierzemy sprawy w swoje ręce”; ElektroEko
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego S.A. (współpraca zawiązała
się dopiero w kwietniu 2007, po otrzymaniu
materiałów informacyjnych i promocyjnych
nadesłanych przez ElektroEko) w ramach
programu edukacyjnego „Każdy uczeń wie, co
robić z ZSEE”. Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny – problem współczesnego świata, powstałego we współpracy ElektroEko ora
z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki
Warszawskiej pod patronatem Departamentu
Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska; Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pozyskanie funduszy na wydanie ekologicznego kalendarza na 2008 rok; Stowarzyszenie Korzenie.pl działające w Rybniku –
Boguszowicach Osiedlu, które wspomaga
szkołę w realizowanych przedsięwzięciach i
inne (w tym wybrane sklepy z używaną odzieżą, ze zdrową żywnością, składem złomu).
7. Nagłośnienie projektu w mediach, promocja i
reklama projektu: rozpowszechnianie informacji o realizowaniu projektu w telewizji, radio i prasie. Media uczestniczące w projekcie:
Śląska Telewizja Kablowa, Radio 90FM,
Nowiny Rybnickie, Gazeta Rybnicka.
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Etap realizacji: przeprowadzenie
Tabela: Harmonogram działań – realizacja projektu
Uprawianie ekologii może stać się modą…

Zadania ogólne

Zadania szczegółowe

Materiały/
środki dydaktyczne

Osoby odpowiedzialne

Czas/ termin/
miejsce realizacji

Nauczyciel

Uczeń

Ekologiczne
warsztaty komputerowe wokół trudnych
pojęć i zagadnień ekologicznych.

Dobiera metody pracy,
zapoznaje ucznia z metodą WebQuest. Przygotowuje karty pracy
sprawdzające wiedzę,
umiejętności i pewne
zachowania ucznia w
określonych działaniach proekologicznych.
Utrzymuje dyscyplinę
czasową i zachowanie
na zajęciach (na każdych zajęciach).

Wyszukuje informacje
na odpowiednich stronach internetowych;
poszukuje wyjaśnienia
trudnych pojęć, zagadnień ekologicznych;
gromadzi i selekcjonuje
materiały źródłowe;
dzieli się tymi informacjami z innymi. Wypełnia karty pracy.

Sprzęt komputerowy z
dostępem do
Internetu,
narzędzia
pracy.

Koordynator
projektu, nauczyciel
przyrody, n-l
informatyki,
uczniowie
koła ekologicznego.

Wrzesień/
pracownia
komputerowa.

Warsztaty badania zużycia
wody i energii.

Przygotowuje narzędzia badawcze. Pomaga w przygotowaniu
scenariusza warsztatu.

Przygotowuje scenariusz warsztatu prowadzonych działań. Dokonuje pomiarów zużycia wody ciepłej i zimnej oraz energii, zużycia między odczytami, oblicza zużycie
na jedną osobę w rodzinie w ciągu tygodnia w
wybranych miesiącach,
porównuje wyniki i
wyciąga wnioski.

Przyrządy
pomiarowe,
karty pracy.

Koordynator
projektu,
opiekun
koła, uczniowie koła i
ich rodzice.

Marzec, maj/
gospodarstwa
domowe.

Budujemy własną elektrownię wiatrową.

Przygotowuje instrukcję budow najprostszej elektrowni wiatrowej. Organizuje wyjście na pobliski skład
złomu, celem poszukania odpowiednich
elementów do konstrukcji elektrowni. Wcześniej przeprowadza
pogadankę na temat
bezpiecznego zachowania w takich miejscach i odpowiedniego
stroju.

Organizuje sobie odpowiedni strój. Zapoznaje
się z doborem materiałów i instrukcją budowy elektrowni wiatrowej. Poszukuje i selekcjonuje zebrane części
na złomowisku. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. W pracowni
technicznej konstruuje
w grupach, z pomocą
rodziców prostą elektrownię wiatrową.

Wykaz materiałów, instrukcja budowy, zestaw majsterkowicza.

Koordynator
projektu,
opiekun koła, nauczyciel techniki,
uczniowie
koła i ich
rodzice.

Październik/
pobliski skład złomu, pracownia techniczna.
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Rowerem na
pole wierzby
krzewiastej… zajęcia w terenie ścieżką
ekologiczną.
Zielone światło
dla ekologii w
dzielnicy Boguszowice
Osiedle i okolic.

Organizuje spotkanie z
właścicielem hodowli
wierzby krzewiastej p.
Tadeuszem A. Przypomina zasady bezpieczeństwa poruszania się na
rowerze po drogach
oraz zasady zachowania się z przestrzeganiem ostrożności w danych miejscach. Omawia trasę zajęć, dokonuje podziału na grupy
zadaniowe, przygotowuje materiały ucznia i kserokopie mapy.

Przygotowuje się do
wycieczki rowerowej.
Przeprowadza wywiad
z właścicielem hodowli. Wypełnia kartę
pracy. Pisze z pomocą
nauczyciela krótki referat na temat: Korzyści
wynikające z prowadzenia hodowli wierzby krzewiastej dla
środowiska i człowieka, z uwzględnieniem
dotacji UE. Przedstawia referat przed społecznością szkolną.

Mapa Okręgu Rybnickiego, kompasy, zestawy narzędzi
pracy indywidualnej i
pracy grupowej, materiały biurowe,
podkładki.

Koordynator
projektu,
opiekun
koła, uczniowie koła, nle wspomagający.

Maj/ wyznaczona trasa
ścieżki dydaktycznej.

Elegancja za
grosze w Second Hands –
warsztat używanego ubioru
ekologicznego.

Organizuje wyjście do
sklepu z używaną
odzieżą. Przygotowuje
próbki materiałów ekologicznych oraz kartę
pracy. Wskazuje pozytywne strony tego rodzaju sklepów.

Zapoznaje się z paletą
materiałów. Aktywnie
poszukuje ubrań we
wskazanych stanowiskach w sklepie, zachowując się kulturalnie.
Dokonuje prezentacji
wybranych strojów.
Wypełnia kartę pracy.

Paleta materiałów, używane ubrania
z materiałów
ekologicznych, karta pracy.

Koordynator
projektu,
opiekun
koła, uczniowie koła, n-l
plastyki lub
techniki.

Listopad/
grudzień,
sklep z używaną odzieżą.

Warsztaty zorganizowane w
ramach ogólnopolskiego
programu edukacyjnego. Każdy uczeń wie,
co robić z
ZSEE.

Zapoznaje z programem edukacyjnym, w
tym poradnikiem, dodatkowymi materiałami
programowymi, filmami edukacyjnymi wyjaśniającymi problem
ZSEE oraz pokazującymi przykłady prawidłowego z nim postępowania. Wywiesza plakaty programowe. Organizuje spotkania dla
rodziców i podaje pełną informacji o programie. Przygotowuje
wszystkie pomoce oraz
sprzęt niezbędny do
przeprowadzenia cyklu
zajęć. Przeprowadza
zajęcia. Pomaga w zorganizowaniu Dnia Otwartego.

Zapoznaje się z materiałami. Bada wyposażenie własnych gospodarstw domowych w
różne rodzaje urządzeń
typu: duże AGD, małe
AGD, informatyka i telekomunikacja (np. telefon, komputer), RTV.
Wypełnia ankiety.
Przygotowuje Dzień
Otwarty, na którym
prezentuje swoje osiągnięcia.

Materiały
edukacyjne
nadesłane
przez ElektroEko, telewizor, magnetowid,
ankiety i inne materiały.

Koordynator
projektu,
opiekun koła, uczniowie koła i
ich rodzice,
a w szczególności
uczniowie
klas piątych,
do których
ten program
jest skierowany.

Kwiecień/
maj/ gospodarstwa domowe, zajęcia oraz
Dzień Otwarty na terenie
szkoły.

Polska żywność w przyjaźni
ze środowiskiem – warsztat poszukiwania produktów ze znakami zdrowej żywności.

Organizuje wyjście do
odpowiedniego sklepu.
Przygotowuje materiały i narzędzia pracy.

Zapoznaje się z odpowiednim oznakowaniem zdrowej żywności. Analizuje skład
wybranych produktów
na ich etykietach. Wyciąga wnioski. Wypełnia karty pracy.

Produkty żywnościowe z
oznakowaniem zdrowej żywności, torby z
materiału.

Opiekun koła, uczniowie koła, n-l
przyrody.

Styczeń/ luty,
sklep spożywczy, pracownia przyrodnicza.
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Tworzymy kartki do kalendarza na 2008
rok. Nasz ekologiczny kroczek na cały
roczek – warsztat malarstwa
ze śląską malarką p. Kazimierą Drewniok.

Zaprasza malarkę na
warsztaty. Pomaga w
przygotowaniu materiałów i środków dydaktycznych. Wspólnie z
malarką organizuje konkurs i wybiera najlepsze prace do kalendarza wykonane pod jej
kierunkiem i wypracowaną techniką.

Przygotowuje potrzebne materiały. Wykonuje i prezentuje prace
plastyczne.

Materiały
papiernicze,
tablica flipchartowa,
blok flipchart, flamastry.

Opiekun koła, uczniowie koła, n-l
plastyki.

Czerwiec –
po zakończeniu wszystkich działań/
pracownia
plastyczna.

Inne mniejsze
działania, akcje typu: Komputer czy świeże powietrze.
Pamiętamy o
skrzydlatych
przyjaciołach i
leśnych zwierzętach w okresie zimowym. Sięgnijmy po leki z
domowej apteki. W naszym
zielniku pachnące zioła.
Wielkie sprzątanie odpadów
segregowanie.
Płonie ognisko
(byle nie) w lesie. Książki
poukładane posłużą innym,
bo są zadbane.

Opracowuje odpowiednie narzędzia pracy
(karty pracy, ankiety,
materiały informacyjne
i inne). Przygotowuje
integracyjne zabawy,
gry uczące zachowań
proekologicznych. Organizuje wyjścia do pobliskiej leśniczówki celem dokarmiania zwierząt, akcje sprzątania i
segregowania odpadów, pogadanki itp.

Przygotowuje potrzebne materiały do poszczególnych zadań.
Organizuje zbiórkę żywności do zwierząt.
Czynnie uczestniczy w
zabawach, grach. Przygotowuje się do wyjść
w teren. Wypełnia karty pracy, ankiety.

Materiały
biurowe, żywność dla
zwierząt,
worki na
śmieci i inne.

Koordynator
projektu,
chętni uczniowie klas
1-4, ich n-le
wychowawcy, rodzice
uczniów.

Cały rok
szkolny, zadania dostosowane do
odpowiedniej
pory roku/ w
terenie oraz
w salach lekcyjnych.

[W cyklu warsztatów odbyło się spotkanie podsumowujące wszystkich uczestników warsztatów z nauczycielami wspierającymi, rodzicami, osobami prowadzącymi oraz zaproszonymi gośćmi].

Zestaw narzędzi pracy/ dokumentacja realizatorów
projektu (przykładowa)
Ankieta ekologiczna skierowana do uczestników projektu. Uprawianie ekologii może stać się modą…
Nigdy

Czasami

Często

Zawsze

Wybieramy przy zakupie opakowania przyjazne środowisku.
Korzystamy z własnej torby zamiast jednorazówek.
Unikamy produktów jednorazowych.
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Nigdy

Czasami

Często

Zawsze

Segregujemy odpady.
Bierzemy prysznic zamiast kąpieli w wannie.
Zakręcamy kran podczas mycia zębów.
Zmywamy naczynia w misce (lub w napełnionej zmywarce),
a nie pod bieżącą wodą.
Pranie wykonujemy przy pełnej pralce.
Używamy żarówki energooszczędne.
Wyłączamy oświetlenie w pustych pomieszczeniach.
Wyłączamy komputer, telewizor, gdy z niego nie korzystamy.
Zagospodarowujemy odpady zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

Przykładowa karta pracy/ scenariusz warsztatu realizowanego w ramach projektu. Uprawianie ekologii może stać się modą…
Imię i nazwisko ucznia (odpowiedzialnego za przygotowanie warsztatu):
Prowadzący warsztat:
Data konsultacji:

Data przeprowadzenia warsztatu (planowana):

Temat warsztatu:
Główny cel warsztatu:
Metody pracy:
Materiały pomocnicze/ środki dydaktyczne:
Przebieg warsztatu:
Efekt/ produkt końcowy warsztatu:

Arkusz oceny/ ewaluacji warsztatu realizowanego w ramach projektu. Uprawianie ekologii może stać
się modą…
Imię i nazwisko uczestnika warsztatów:
Prowadzący warsztat:
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie warsztatu:
Data przeprowadzenia warsztatu:
Temat warsztatu:

str. 42

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP “WOM” RYBNIK

Nr 1 (01)/ 2008

Twój efekt/ produkt końcowy warsztatu:
Co było najciekawsze/ najprzyjemniejsze na warsztacie?
Co sprawiło Ci największą trudność na warsztacie?
Co ze zdobytej wiedzy i umiejętności na warsztacie wykorzystasz w swoim życiu?
Czy czas na wykonanie zadania był według Ciebie wystarczający?
Atmosfera na warsztacie:
Prezentacja Twojej pracy na warsztacie była:
Podpisy prowadzącego, osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie warsztatów:

Przykładowa karta pomiaru zużycia wody (stan początkowy)
Data

Zużycie wody
(ciepłej, zimnej) w m3

Zużycie między
odczytem

1 tydzień pomiarów
stan początkowy

Średnie zużycie wody na
osobę przez tydzień
W sumie tygodniowo:

Zużycie na 1 osobę wynosi:

Przykładowa karta pomiaru zużycia energii (stan początkowy)

Data

Energia elektryczna (KWh)
Odczyt stanu licznika

Zużycie między odczytami

1 miesiąc pomiarów stan
początkowy

Średnio KWh na rodzinę miesięcznie:
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Przykładowa karta badawcza wytwarzania odpadów (stan końcowy)

Data

Łączna
waga odpadów

Rodzaj odpadów (w kg)
Makulatura

Szkło

Metale

Plastik

Organiczne

Inne

-

1 tydzień
pomiarów stan
końcowy

Razem na składowisko
Średnio na 1 osobę tyg.

[Do zestawu narzędzi pracy należą również m.in.: Raport/ sprawozdanie z zrealizowanego zadania, Arkusz
samooceny pracy indywidualnej…, Arkusz oceny pracy w grupie…, Karta pomiaru zużycia wody – stan
końcowy, Karta pomiaru zużycia energii – stan końcowy, Karta badawcza wytwarzania odpadów – stan
początkowy].
Monitorowanie realizacji projektu przez koordynatora projektu: dokonywanie na bieżąco refleksji nad
przebiegiem projektu, wprowadzanie ewentualnych korekt do projektu, odnotowywanie spostrzeżeń i konfrontowanie z opiniami uczniów, ich rodziców i nauczycieli współuczestniczących w danym zadaniu.
Konsultacje uczniów z koordynatorem projektu – nauczycielem/opiekunem koła zgodnie z harmonogramem
terminów konsultacji (uwzględniono tu dokładne daty, godziny, miejsca spotkań).
Prezentacja projektu: wydanie kalendarza na 2008 rok pod nazwą Nasz ekologiczny kroczek na cały roczek, będącego wynikiem działań w ramach realizowanego projektu Uprawianie ekologii może stać się
modą…, finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
[wydanie kalendarza: wrzesień/ październik 2007 roku]. Kalendarz dotrze do wszystkich mieszkańców
dzielnicy Boguszowic Osiedla zaangażowanych w realizację projektu.
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Ewolucja/ ocena/ wnioski
Dokonaj analizy przedsięwzięć/ zadań realizowanych w projekcie, odpowiedz na zadane pytania, oceń
w skali od 1do 6 odpowiadającej skali ocen szkolnych.
Arkusz ewaluacji projektu Uprawianie ekologii może stać się modą…
Ocena

Uwagi

Czy temat projektu jest oryginalny i innowacyjny?
Etap planowania

Czy projekt zyskał wielu sojuszników do realizacji działań
proekologicznych?
Czy zaplanowane zadania są realne do zrealizowania?
Co sprzyjało realizacji projektu?
Co utrudniało realizację projektu?

Etap realizacji

Czy zdobyta wiedza i umiejętności w trakcie realizacji
projektu będzie Ci przydatna w dalszej edukacji i w codziennym życiu?
Czy udało się osiągnąć zamierzone rezultaty projektu?

Etap prezentacji

Czy kalendarz ekologiczny na 2008 rok, który jest wspólnym efektem działań uczniów i rodziców (środowiska
lokalnego) jest odpowiednią formą prezentacji tego projektu?

[Arkusz wypełniają osoby zaangażowane w realizację projektu: uczniowie biorący udział w projekcie, dyrekcja szkoły i koordynator projektu, nauczyciele i rodzice zaangażowani w realizację projektu i inni zainteresowani].
OCENA PROJEKTU/ OCENIANIE.
Do oceny projektu uwzględniono:
• samoocenę uczniów pracujących w zadaniach
indywidualnie i w grupach: frekwencja, zaangażowanie, wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań, możliwości a wkład pracy, umiejętność: komunikacji, kooperacji, asertywności;
• ocenę pracy grup: podział pracy, odpowiedzialność, atmosfera, wzajemna pomoc, poszukiwanie
własnych rozwiązań;
• uczniowie otrzymali oceny do dziennika lekcyjnego z przedmiotów, których dotyczyły treści
zadania (zgodnie z kategorią celów oraz poziomem wymagań potrzebnym do dokonania oceny
pracy uczniów w poszczególnych zadaniach).
WNIOSKI Z EWALUACJI PROJEKTU.
Na podstawie wypełnionych ankiet
ewaluacyjnych dotyczących celowości, efekty-

wności tego typu zajęć warsztatowych w prezentowanym projekcie, których pośrednimi odbiorami
byli mieszkańcy dzielnicy – Boguszowic Osiedla,
wnioskuje się duże zainteresowanie i akceptację
tego typu przedsięwzięć.
Na początku realizacji projektu większość
uczniowie była zupełnie nieświadoma, jak „nie ekologiczne” prowadzi życie.
Po zrealizowanym projekcie ich domowe
życie codzienne nabrało proekologicznych
zachowań. Ciekawym doświadczeniem dla uczniów były wspólne działania z rodzinami, np. uczenie się oszczędzania wody i energii, odzyskiwania
zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego.
Przygotowanie i zaangażowanie uczniów
na warsztatach oraz przy wykonywaniu pomiarów
w domu było zadziwiające. Obserwacje były
dokładnie przeprowadzane i skrzętnie notowane.
Zachowywali samodyscyplinę. Wyrobili w sobie
umiejętność krytycznego myślenia i odpowiedniego działania, dostrzegając otaczającą przyrodę w
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sposób całościowy. Projekt niejako zmusił dzieci
do zmiany pewnych przyzwyczajeń, oraz przekonania do nich ich rodzin.
Poprzez wszystkie realizowane zadania
wysuwa się jeden wspólny wniosek, że zasada ekorozwoju nakłada na nas wszystkich „małych czy
dużych” obowiązek dbania o środowisko, zmiany
naszych złych zachowań wobec przyrody, nawet w
najdrobniejszych poczynaniach. Realizacja przedstawionego projektu została zakończona, jedynie
czekamy na wydanie i dystrybucję kalendarza.
Nasze działania w ramach projektu „Uprawianie ekologii może stać się modą…”, dobrze
przygotowały nas do założenia własnego Ekoklubu
(już z uczniami gimnazjum), jesteśmy dojrzalsi w
działaniach proekologicznych i uważamy, że damy
sobie radę w uczestnictwie w projekcie „Ekokluby
– bierzemy sprawy w swoje ręce”.
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Maria Stachowicz-Polak - doradca metodyczny
RODNiIP “WOM” w Rybniku, nauczyciel przyrody
w Szkole Podstawowej nr 18 w Rybniku

str. 46

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP “WOM” RYBNIK

Nr 1 (01)/ 2008

„O PROGRAMIE EKOZESPOŁÓW I UCZESTNICTWIE
W COROCZNYCH: OGÓLNOPOLSKIM I WOJEWÓDZKIM KONKURSIE EKOLOGICZNYM.”
Anna Ogrodnik

W nowym roku szkolnym 2007/ 2008 zapraszamy nauczycieli i uczniów do uczestnictwa w V
już edycji Wojewódzkiego Konkursu pt.: „Program ekozespołów w mojej placówce” oraz V edycji
konkursu ogólnopolskiego. Szczegóły na temat zasad uczestnictwa i nowe regulaminy dostępne są na
naszej stronie: www.wom.edu.pl oraz stronie ogólnopolskiej: www.gappolska.org.
• włączenie lokalnej społeczności - rodziców,
samorządu, lokalnego biznesu – w działania dla
dobra środowiska.

Organizatorem etapu wojewódzkiego, jak
co roku, jest nasza placówka - Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku. Stale przy tym
współpracujemy z krajowym koordynatorem ogólnopolskiej młodzieżowej kampanii ekologicznego
stylu życia „Razem chronimy Ziemię” - Fundacją
GAP - Polska (Plan Globalnego Działania na rzecz
Ziemi) w Warszawie, skąd otrzymujemy stałe
wsparcie metodyczne, zaopatrzenie w materiały
dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów oraz dokąd
trafiają kandydatury z etapu wojewódzkiego do
etapu ogólnopolskiego.
Jakie są cele Programu ekozespołów?
• tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole/ przedszkolu i najbliższym otoczeniu,
• wymierne zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych - wody oraz energii elektrycznej i cieplnej, zmniejszenie przejazdów prywatnymi samochodami i zwiększenie udziału produktów
rolnictwa ekologicznego w zakupach żywności,
• pobudzenie do stałych działań na rzecz ochrony
lokalnego środowiska,

Jakie wymierne korzyści dla środowiska
osiągamy?
Uczestnicy prowadzą pomiary zużycia zasobów naturalnych w rozciągłości czasowej 3 miesięcy, celem zaobserwowania i zmierzenia efektów
dokonanych oszczędności. Szkoły gimnazjalne i
ponadgimnazjalne Ekoreporteży) prowadzą internetowe podstrony, rejestrując na bieżąco efekty
swoich akcji i dokonań. Dzięki przeprowadzonym
zbiórkom surowców dla wtórnego wykorzystania w
samym tylko roku szk. 2006/ 07 zebrano: ponad 15
ton makulatury, ok. 1 tony zużytych baterii, ok. 600
kg metalowych puszek po napojach, ok. 2 ton szkła
i 1 tony złomu. Pozyskanymi ze sprzedaży odpadów pieniędzmi placówki finansują różne
proekologiczne działania, między innymi przeznaczają je na akcje: Klubu Gaja (wykup koni przeznaczonych na rzeź), sadzenie drzew, zakup nagród
w szkolnych konkursach ekologicznych. Członkowie ekozespołów zachęcają i pozyskują do
współpracy rówieśników, prowadzą kampanie
wśród społeczności lokalnych, organizują spotkania
dla przedszkolaków.
W roku szkolnym 2006/ 07 uczestnikami IV edycji konkursu na Śląsku były 42 placówki z całego Województwa Śląskiego, w tym:
• 8 przedszkoli,
• 2 szkoły specjalne,
• ośrodek socjoterapii,
• 23 szkoły podstawowe,
• 6 gimnazjów,
• 2 szkoły ponadgimnazjalne.
Zaangażowało się 124 nauczycieli, 1100 uczniów i
przedszkolaków. Placówki, w których liczące 5 –
20 osób ekozespoły uzyskały najlepsze efekty dzia-
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łań, wyróżniono nagrodami rzeczowymi (sprzętem
DVD/RTV).

• Szkoła Podstawowa nr 16 w Jastrzębiu Zdroju,
• Szkoła Podstawowa nr 3 w Raciborzu,

Oto zwycięzcy w 5 kategoriach:
dla „Najlepszych z Najlepszych”
• Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach,
• Gimnazjum nr 3 w Łaziskach Górnych,

dla Gimnazjów
• Gimnazjum nr 6 w ZS nr 6 w Żorach,
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie,
• Publiczne Gimnazjum w Rudzińcu.

dla Przedszkoli
• Miejskie Przedszkole nr 3 w Knurowie,
• Publiczne Przedszkole nr 41 w Rybniku,

Fundatorem nagród (rzeczowych- sprzętu
RTV/ DVD, książek dla nauczycieli, ekologicznych
toreb oraz dyplomów dla wszystkich uczestników,
jak co roku, był Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
któremu serdecznie dziękujemy.

dla Szkół specjalnych i ośrodków socjoterapii/
wychowawczych
• Zespół Szkół nr 9 Specjalnych w Jastrzębiu
Zdroju,
dla Szkół Podstawowych
• Szkoła Podstawowa nr 13 w Siemianowicach
Śląskich,

Anna Ogrodnik – konsultant RODNiIP „WOM” w
Rybniku

RODNiIP “WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Jak ciekawie i skutecznie wychowywać ekologicznie?
Nowe alternatywne metody prowadzenia zajęć edukacyjnych na terenie i warunkach szkolnych.
• Rola wychowania fizycznego w systemie edukacji
zdrowotnej.
• Zielony Certyfikat - ogólnopolski program certyfikacji
edukacji ekologicznej.
• Program Ekozespołów i Ekoreporterów, czyli szkolna
kampania ekologicznego stylu życia.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY DLA
UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU
SZKOLNYM 2007/ 2008
„ABY PIĘKNIE BYŁO WOKÓŁ NAS”
Organizator:
RODNiIP „WOM” w Rybniku

Las wiosną

Las latem

Las jesienią

Las zimą

Koordynator:
Doradca metodyczny – mgr Jadwiga Tabor
Współorganizator:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach
Nauczyciele:
Teresa Gwiaździńska, Bożena Ogińska, Joanna
Weber
Kontakt:
tel. 032 04 34 39 25;
tel. kom. do J. Tabor: 0 607 036 779
REGULAMIN KONKURSU
Cel: Upowszechnienie i pogłębienie wiedzy ekologicznej.
• Zakres wiedzy obejmuje recykling i ochronę środowiska – faunę, florę, glebę, powietrze.
• Szkołę reprezentuje trzyosobowa grupa uczniów
z klas III wyłoniona w drodze eliminacji
konkursów miejskich.
• Uczestnicy konkursu przygotowują transparent –
wizytówkę szkoły z elementami ekologicznymi.
Drużyny prezentują się w strojach ekologicznych
wykonanych z bibuły, gazet, papieru kolorowego
itp. - jako zwierzęta lub rośliny z pól, lasów lub
ogrodów (stroje nie krępujące ruchów uczestników).
• Drużyny ze szkół wcześniej przygotowują prace
plastyczne na podzielonym na cztery części
dużym formacie (A1) na temat: „Las, środowisko
wodne, ogród lub pole w czterech porach roku”.
Ilustracje dotyczyć powinny tylko jednego ekosystemu, np.:

Podpisane prace należy nadesłać do dnia 21 kwietnia 2008 r. na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 15, 44-240 Żory, ul. Bankowa 1.
Konkurs odbędzie się 28 kwietnia 2008 roku w
SP 15 w Żorach o godzinie 9:30 i będzie przebiegał w następujących etapach:
I etap:
• Zawodnicy rozwiązują krzyżówki, rebusy, odpowiadają na pytania, wykonują konkurencje
sprawnościowe.
II etap:
• Jury ocenia wizytówki, stroje oraz wcześniej nadesłane prace plastyczne.
III etap:
• Drużyny, które uzyskają największą liczbę punktów w I i II etapie konkursu odpowiadają na dodatkowe 3 pytania. Drużyny, które uzyskają tę
samą ilość punktów odpowiadają na dodatkowe
pytania.
Drużyny zwycięskie zostaną wyróżnione nagrodami.
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ZIPPI W POLSCE
Sylwia Bloch

„Skoro możemy nauczyć małe dzieci, jak radzić sobie z problemami, to powinny one umieć lepiej pokonywać
problemy i kryzysy w okresie dorastania i życiu dorosłym.”
Paul Rubenstein
Przewodniczący Partnership for Children
cieli w tym z RODN i IP „WOM” w Rybniku.
Program może być realizowany na etapie
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Realizacja programu poprzedzona jest szkoleniem dla
nauczycieli i monitorowana przez specjalnie w tym
celu przygotowanych trenerów (z całej Polski).
Wszystkich zainteresowanych realizacją
programu w swoich placówkach (przedszkolach i
szkołach podstawowych) prosimy o kontakt z naszym ośrodkiem.
Sylwia Bloch - trener programu w Województwie
Śląskim, konsultant RODNiIP „WOM” w Rybniku

Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy
program kształtowania i rozwijania umiejętności
psychospołecznych u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu
oraz doskonali relacje dzieci z innymi.
Realizacja programu obejmuje cykl 24 spotkań
pogrupowanych w 6 części tematycznych:
• Uczucia
• Komunikacja
• Nawiązywanie i zrywanie więzi
• Rozwiązywanie konfliktów
• Przeżywanie zmiany i straty
• Dajemy sobie radę.
Program „Przyjaciele Zippiego” jest realizowany w Polsce przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie na podstawie umowy licencyjnej z organizacją
charytatywną Partnership for Children, zajmującą
się popularyzowaniem programu na świecie.
CMPPP realizuje program „Przyjaciele Zippiego”
we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczy-
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ZAPRASZAMY DO MEDIOTEKI
JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Medioteka działa w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM”
w Rybniku od 20 marca 2007 roku. Patronat nad medioteką sprawuje Goethe Institut. Posiadamy niemieckojęzyczne zbiory, które są na bieżąco uzupełniane.

WORTSCHATZ UND WORTSCHATZÜBUNGEN

GODZINY OTWARCIA
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

08.00 – 15.00
11.00 – 18.00
08.00 – 15.00
08.00 – 15.00

ZASADY KORZYSTANIA
Zapisy do Medioteki dokonywane są za okazaniem
dowodu tożsamości. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki wraz z materiałami audiowizualnymi na okres 2 tygodni. Istnieje również możliwość telefonicznej rezerwacji książek.
WYKAZ MATERIAŁÓW
LEHRWERKE FÜR ERWACHSENE, KINDER
UND JUGENDLICHE
•
•
•
•
•
•
•

Wir 1 Lehrbuch
Wir 1 Arbeitsbuch
Wir 2 Lehrbuch
Wir 2 Arbeitsbuch
Wir 3 Lehrbuch
Wir 3 Arbeitsbuch
Wir 1,2,3 CDs

GRAMMATIK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grammatik kreativ
Grammatik kreativ
Grammatik und Konversation
66 Grammatikspiele
em Übungsgrammatik
Grammatik sehen
Grammatik –Plakate und Testheft
Und jetzt ihr! Lehrbuch
Und jetzt ihr! Lös.
Wer, was, wann, wo? D-A-Ch Quiz

• Großwörterbuch DaF geb. + CD
• Sage und Schreibe
• Wörter – Bilder - Situationen
TESTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mit Erfolg z. Zertifikat Deutsch. Tb.
Mit Erfolg z. Zertifikat Deutsch. Übungsbuch
Mit Erfolg z. Zertifikat Deutsch CD
Mit Erfolg z. Fit in Deutsch 1 Übungsbuch
Mit Erfolg z. Fit in Deutsch 1 Lehrbuch
Mit Erfolg z. Fit in Deutsch 1 CD
Mit Erfolg z. Fit in Deutsch 2 Übungsbuch
Mit Erfolg z. Fit in Deutsch 2 Lehrbuch
Mit Erfolg z. Fit in Deutsch 2 CD

PHONETIK
• Phonetik Simsalabim Begle
• Phonetik Simsalabim Kassete
• Phonetik Simsalabim Videokassete
SPIELE, LIEDER, KULTUR UND BRÄUCHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wechselspiel junior
Wechselspiel
Spielend Deutsch lernen
22 Brettspiele Deutsch als Fremdsprache
44 Sprechspiele für DaF
Zwischen den Kulturen. Übungsbuch
Deutschvergnügen Liederheft
Deutschvergnügen 2 CDs
Rundum, Lehr- und Übungsbuch + CD
Rundum Lehrbuch

ÜBUNGEN ZUM HÖRVERSTÄNDNIS
•
•
•
•

Hören Sie mal 1, Pak.
Hören Sie mal 2, Pak.
Alles klar? Pak.
Einblicke „Ein deutscher Sprachkurs“ mit Videokassete
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ZUSATZMATERIALIEN
•
•
•
•

30 Stunden Deutschland
88 Unterrichtsrezepte Deutsch
111 Kurzrezepte Deutsch als Fremdsprache
Deutsch mit Vater und Sohn, Neubearb

Medioteka dysponuje również niemieckojęzycznymi czasopismami. Jednym z nich jest czasopismo “Tu was” zawierające głównie treści dotyczące ekologii, przyrody, pór roku jak również
przykłady licznych doświadczeń i eksperymentów,
które nauczyciel może wykorzystać na na lekcjach.
Szczególnie godnym polecenia jest czasopismo “Deutsch perfekt - das aktuelle Magazyn
für Deutsch - Lerner”, z którego mogą korzystać
zarówno osoby rozpoczynające naukę języka
niemieckiego jak i osoby z zaawansowaną znajomością języka. Dobór tekstów i ćwiczeń do odpowiedniego poziomu ułatwiają oznaczenia: A1, A2,
B1, B2, C1, C2 zgodne z Europejskim Opisem
Kształcenia Językowego.
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Działalność Medioteki nie ogranicza się
tylko do doradztwa i wypożyczania książek. Jej
zadaniem jest również organizowanie szkoleń dla
nauczycieli języka niemieckiego. Wszystkie informacje na temat szkoleń ukazują się na bieżąco na
stronie internetowej RODNiIP “WOM” w Rybniku
pod adresem www.wom.edu.pl.
Opiekun merytoryczny:
Sylwia Bloch – konsultant RODNiIP „WOM”w
Rybniku, tel. 0/32 42 474 72,
e-mail: kz@wom.edu.pl
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Dyrektor
dr Roman Miruk-Mirski
rmm@wom.edu.pl

Regionalny O#rodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji
Pedagogicznej "WOM" w Rybniku jest jedn$ z pi%ciu w Województwie, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Wicedyrektor d/s bibliotek
mgr Adam Kapias
ak@wom.edu.pl

PROMUJEMY INNOWACYJNO$% ...

Pracownia doskonalenia i dydaktyki:
mgr Alicja Krawczyk
hum@wom.edu.pl
mgr Anna Ogrodnik
eko@wom.edu.pl
mgr Maria Stachowicz-Polak
m.stachowicz-polak@wom.edu.pl
mgr Alojzy Zimo!czyk
geo@wom.edu.pl
Pracownia wspierania kadry kierowniczej i doradztwa metodycznego:
mgr Mariola Gajek-Czapla
pedagogika@wom.edu.pl
mgr in". Jadwiga Garcorz
prof@wom.edu.pl
Pracownia edukacji informatycznej i
nauczania na odleg!o"#:
mgr Gra"yna Studzi!ska-Cavour
ict@wom.edu.pl
mgr Tomasz Stadnicki
it@wom.edu.pl
mgr in". Piotr Tokarz
p.tokarz@wom.edu.pl

Promujemy innowacyjno#&, nowoczesne metody nauczania,
techniki i technologie, nowinki edukacyjne i autonomi% pracy
nauczyciela, pozostaj$c w zgodzie z priorytetami Ministra
Edukacji, 'l$skiego Kuratora O#wiaty, standardami Rady Europy, pog(%biaj$c nasze pasje i wytyczaj$c nowe #cie"ki.
POMAGAMY NAUCZYCIELOM ...
Pomagamy nauczycielom, dyrektorom szkó(, radom pedagogicznym i doradcom metodycznym we wprowadzaniu nowego wymiaru do polskiej edukacji oraz podniesieniu jako#ci i efektywno#ci nauczania, oferuj$c szkolenia na najwy"szym poziomie merytorycznym, dydaktycznym i technicznym.
ZAPEWNIAMY ORGANIZACJ& ...
Zapewniamy organizacj% ró"norodnych form wspó(pracy oraz
wymiany do#wiadcze!, w tym konferencji i seminariów.
ZASPAKAJAMY I ROZWIJAMY ...
Zaspakajamy i rozwijamy potrzeby czytelnicze nauczycieli i
innych pracowników pedagogicznych oraz o#wiatowych.

DIALOG EDUKACYJNY
Wydawca: Regionalny O#rodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
tel./fax: 032 424 74 72

Redaguje zespó! konsultantów RODNiIP “WOM”
redaktor:
Adam Kapias,
korekta:
Jolanta Malczewska

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA
WOJEWÓDZKA W RYBNIKU
Biblioteka posiada bogaty ksi%gozbiór naukowy i popularnonaukowy, ze szczególnym
uwzgl%dnieniem nauk pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych.
GROMADZIMY LITERATUR& Z ZAKRESU:
• pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych, materia(y dotycz$ce problematyki o#wiatowej regionu,
• metodyki nauczania, podr%czniki do nauki
j%zyków obcych, lektury szkolne oraz programy
nauczania,
• nauk spo(ecznych,
• literatur% pi%kn$ polsk$ i dzie(a klasyki #wiatowej,
• materia(y dotycz$ce edukacji regionalnej,
edukacji europejskiej, edukacji ekologicznej.
CZYTELNIA
Warsztat informacyjny czytelni tworz$ katalogi: alfabetyczny i rzeczowy oraz kartoteka zagadnieniowa tworzona z autopsji na bazie prenumerowanych czasopism m. in.: regionalna, dydaktyczna, wychowawcza, ekologiczna, literacka.
Posiadamy zbiór programów edukacyjnych
zarejestrowanych na kasetach wideo z ró"nych
dziedzin wiedzy. Materia(y te s(u"$ nauczycielom i
studentom w realizacji procesu dydaktycznego i
wychowawczego.
INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI
W RYBNIKU

Pracownia informacji pedagogicznej i
wydawnictw:
mgr Sylwia Bloch
kz@wom.edu.pl
mgr Romana Piecha
r.piecha@wom.edu.pl
mgr Jolanta Spyrczak
soc@wom.edu.pl

W Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej znajduj$ si% 4 komputery i urz$dzenie
wielofunkcyjne (drukarka i skaner). Korzystanie z
Internetu i pakietu Microsoft Office jest bezp(atne.
CZYTELNICY
Z zasobów biblioteki korzystaj$ nauczyciele, studenci oraz wszyscy zainteresowani problemami o#wiaty i kszta(cenia.
Adres redakcji:
RODNiIP “WOM” RYBNIK
44-200 Rybnik, ul. Parkowa
4a, tel.: 032 424 73 84, fax:
032 424 74 72, e-mail:
info@wom.edu.pl

Redakcja nie zwraca materia(ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w nades(anych
tekstach. Za tre#& og(osze!
redakcja nie odpowiada.

Sk!ad: Rh+studio, ul. Piastów 26/ 201, 40-868 Katowice, Druk: D&D Sp. z o.o., ul. Moniuszki 6, 44-100 Gliwice
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DZIA'ALNO$% EDUKACYJNO-METODYCZNA:
• promowanie edukacji czytelniczej, medialnej,

• wspieranie nauczycieli w realizacji #cie"ek
edukacyjnych; edukacja regionalna, europejska,
ekologiczna.
DZIA'ALNO$% INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA:
• opracowanie wykazów nowo#ci, opracowanie
zestawie! bibliograficznych,
• przygotowanie wystaw tematycznych i okoliczno#ciowych.
ADRESY BIBLIOTEK
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 27
tel./ fax: 032 422 20 59
e-mail: pbwrybnik@wom.edu.pl
www.wom.edu.pl/biblioteka/rybnik
godziny otwarcia:
pn - cz od 08:00 do 18:00
pt
od 08:00 do 15:00
s
od 08:00 do 13:00
Filia w Raciborzu
47-400 Racibórz, il. S(owackiego 55
tel./ fax: 032 419 00 02
e-mail: pbwraciborz@wom.edu.pl
www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz
godziny otwarcia:
pn - cz od 08:00 do 18:00
pt
od 08:00 do 15:00
s
od 08:00 do 13:00
Filia w Wodzis!awiu $l(skim
44-300 Wodzis(aw 'l$ski, O#. 1 Maja 16a
tel./ fax: 032 729 32 10
e-mail: pbwwodzislaw@wom.edu.pl
www.wom.edu.pl/biblioteka/wodzislaw
godziny otwarcia:
pn
od 08:00 do 15:00
wt - pt od 08:00 do 17:00
s
od 08:00 do 13:00

